
Příloha č. 1 

Závěrečný účet statutárního 
města Pardubic za rok 2021 

HOSPODAŘENÍ MmP a městských obvodů 
za rok 2021



Příloha č. 1 – Závěrečný účet za rok 2021 

Obsah: 

Výkazy finančního hospodaření za rok 2021 

 Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2021   

Hospodaření v roce 2021 Městský obvod I – Střed  
Hospodaření v roce 2021 Městský obvod II – Polabiny 

Hospodaření v roce 2021 Městský obvod III – Studánka  
Hospodaření v roce 2021 Městský obvod IV – Pardubičky 

Hospodaření v roce 2021 Městský obvod V – Dukla  
Hospodaření v roce 2021 Městský obvod VI – Svítkov  
Hospodaření v roce 2021 Městský obvod VII – Rosice nad Labem 

Hospodaření v roce 2021 Městský obvod VIII – Hostovice 



Výkazy hodnocení plnění rozpočtu 
za rok 2021 

Statutární město Pardubice
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sestavený ke dni 23.05.2022 

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 00274046 Statutární město Pardubice 

Sídlo účetní jednotky 
ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 
obec Pardubice I 
PSČ, pošta 53021 

Kontaktní údaje 
telefon 466859111 
fax 
e-mail posta@mmp.cz 
WWW stránky 

Doplňující údaje organizace 

Obsah závěrečného účtu 
I. Plnění rozpočtu příjmů 
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně 
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem 
XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 

Daňové příjmy 1 225 679 800,00 1 426 123 300,00 1 532 842 357,35 107,48 
Nedaňové příjmy 374 451 300,00 267 536 300,00 294 367 444,48 110,02 
Kapitálové příjmy 311 840 000,00 91 788 600,00 92 108 045,50 100,34 
Přijaté transfery 90 821 100,00 669 234 777,82 5 646 813 734,03 843,77 
PŘÍJMY CELKEM 2 002 792 200,00 2 454 682 977,82 7 566 131 581,36 308,23 
Konsolidace příjmů 106 917 039,82 5 084 519 812,35 4 755,5

7 
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 2 002 792 200,00 2 347 765 938,00 2 481 611 769,01 105,70 

Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 260 000 000,00 278 149 100,00 278 149 124,51 100,00 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 500 000,00 16 720 400,00 16 720 408,78 100,00 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 35 000 000,00 43 359 100,00 43 359 140,85 100,00 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 210 000 000,00 365 845 300,00 365 845 383,41 100,00 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 796 600,00 46 796 620,00 100,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 495 779 800,00 452 852 800,00 544 523 230,57 120,24 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fond 
100 000,00 100 000,00 385 708,29 385,71 

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 000,00 50 000,00 53 485,59 106,97 
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 1 250 000,00 1 250 000,00 1 641 600,00 131,33 
0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 30 000,00 ****** 
0000 1361 Správní poplatky 27 000 000,00 27 000 000,00 24 124 823,61 89,35 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 5 000 000,00 5 000 000,00 12 064 037,98 241,28 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 599,23 ****** 
0000 1385 Dílčí daň z technických her 45 000 000,00 45 000 000,00 56 493 471,05 125,54 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 144 000 000,00 144 000 000,00 142 654 723,48 99,07 
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 420 000,00 420 000,00 100,00 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 988 400,00 22 988 372,00 100,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 90 821 100,00 91 274 738,00 91 274 738,00 100,00 
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 102 150 400,00 102 149 633,50 100,00 
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 903 900,00 2 881 445,00 99,23 
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 445 800,00 100 445 666,55 100,00 
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO 391 000,00 390 971,35 99,99 
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 157 820 100,00 157 819 861,67 100,00 
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 84 343 400,00 84 343 233,61 100,00 
0000 Bez ODPA 1 316 500 900,00 1 988 861 038,00 2 095 556 279,03 105,36 
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 475 637,49 147,56 
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 000 000,00 1 475 637,49 147,56 
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 69 336,00 693,36 
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 ****** 
1070 Rybářství 10 000,00 10 000,00 70 336,00 703,36 
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42 400,00 
2143 Cestovní ruch 42 400,00 
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 58 928,82 58,93 
2144 Ostatní služby 100 000,00 100 000,00 58 928,82 58,93 
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 800 000,00 800 000,00 892 931,54 111,62 
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 110 030,00 ****** 
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 800 000,00 800 000,00 1 002 961,54 125,37 
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 ****** 
2212 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodob.maje 
312 300,00 ****** 

2212 Silnice 342 300,00 ****** 
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 100 000,00 27 100 000,00 28 787 825,68 106,23 
2219 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 ****** 
2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 700,00 ****** 
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 27 100 000,00 27 100 000,00 28 803 525,68 106,29 
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 42 400,00 84,80 
2223 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 ****** 
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000,00 50 000,00 42 900,00 85,80 
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 160 000,00 160 000,00 88 000,00 55,00 
2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 ****** 
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 160 000,00 160 000,00 88 500,00 55,31 
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2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   3 630,00 ******  
2310 Pitná voda   3 630,00 ******  
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   4 840,00 ******  
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly   4 840,00 ******  
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací  115 000,00 115 000,00 100,00 
3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 80 256,00 80,26 
3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  60 100,00 59 919,05 99,70 
3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 31 200,00 78,00 
3111 Mateřské školy 140 000,00 315 100,00 286 375,05 90,88 
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací  1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 466 488,00 93,30 
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   524 578,32 ******  
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  111 000,00 110 768,00 99,79 
3113 Základní školy 500 000,00 2 111 000,00 2 601 834,32 123,25 
3119 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000 000,00   ******  
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 2 000 000,00   ******  
3239 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 883 569,00 126,22 
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 700 000,00 700 000,00 883 569,00 126,22 
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 799 500,00 458 966,50 57,41 
3319 Ostatní záležitosti kultury 400 000,00 799 500,00 458 966,50 57,41 
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  162 000,00   
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.  162 000,00   
3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 21 780 000,00 21 780 000,00 21 296 704,22 97,78 
3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 967 250,20 98,36 
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   500 215,06 ******  
3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 000,00  11,99 ******  
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 23 980 000,00 23 780 000,00 23 764 181,47 99,93 
3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy   12 574,80 ******  
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   115 000,00 ******  
3419 Ostatní sportovní činnost   127 574,80 ******  
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 959 000,00 959 000,00 986 834,66 102,90 
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  117 600,00 117 596,00 100,00 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 959 000,00 1 076 600,00 1 104 430,66 102,59 
3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   27 462,00 ******  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace   27 462,00 ******  
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 85 117 000,00 85 117 000,00 84 657 433,17 99,46 
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 525 000,00 39 525 000,00 42 476 799,20 107,47 
3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   386,82 ******  
3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 3 000 000,00 6 401 100,00 6 401 111,00 100,00 
3612 Bytové hospodářství 127 642 000,00 131 043 100,00 133 535 730,19 101,90 
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 959 179,19 106,58 
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 26 390 000,00 26 390 000,00 24 830 852,20 94,09 
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 660 000,00 13 660 000,00 10 048 152,94 73,56 
3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   13,37 ******  
3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí  20 800 000,00 19 993 004,83 96,12 
3613 Nebytové hospodářství 40 950 000,00 61 750 000,00 55 831 202,53 90,41 
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 600 000,00 2 400 000,00 2 466 678,92 102,78 
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 1 090 000,00 1 112 710,44 102,08 
3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  49 000,00 89 160,00 181,96 
3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  210 000,00 209 000,00 99,52 
3632 Pohřebnictví 2 100 000,00 3 749 000,00 3 877 549,36 103,43 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 600 000,00 2 600 000,00 2 565 207,43 98,66 
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 200 000,00 1 200 000,00 3 781 297,41 315,11 
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300 000,00 5 300 000,00 7 474 514,01 141,03 
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   27 913,48 ******  
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk   315 084,00 ******  
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   7 000,00 ******  
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   0,97 ******  
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 39 814 200,00 40 308 882,93 101,24 
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí  24 718 300,00 24 718 246,74 100,00 
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 11 100 000,00 73 632 500,00 79 198 146,97 107,56 
3722 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku   7 260,00 ******  
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů   7 260,00 ******  
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3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 400 000,00 9 400 000,00 14 332 428,00 152,47 
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 400 000,00 9 400 000,00 14 332 428,00 152,47 
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 240 500,00 124,05 
3726 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 120 000,00 120 000,00 145 200,00 121,00 
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 120 000,00 1 120 000,00 1 385 700,00 123,72 
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 299 741,94 99,91 
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 000,00 300 000,00 299 741,94 99,91 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy   61,00 ******  
4179 Ostatní dávky sociální pomoci   61,00 ******  
4339 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   6 260,00 ******  
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství   6 260,00 ******  
4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 422 680,00 121,13 
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 2 000 000,00 2 000 000,00 2 422 680,00 121,13 
4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   8 130,00 ******  
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano   8 130,00 ******  
5213 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  244 200,00 244 153,29 99,98 
5213 Krizová opatření  244 200,00 244 153,29 99,98 
5274 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  18 000,00 18 000,00 100,00 
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování  18 000,00 18 000,00 100,00 
5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  70 500,00 61 920,00 87,83 
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 680 000,00 13 680 000,00 17 265 801,81 126,21 
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  40 000,00 325 709,89 814,27 
5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodob.maje 
 55 000,00 54 500,00 99,09 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 13 680 000,00 13 845 500,00 17 707 931,70 127,90 
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   583 972,18 ******  
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk   6 762,00 ******  
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   22 240,00 ******  
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  40 000,00 69 208,04 173,02 
6171 Činnost místní správy  40 000,00 682 182,22 ******  
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 045 000,00 1 045 000,00 2 669 120,37 255,42 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 045 000,00 1 045 000,00 2 669 120,37 255,42 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 000 000,00 2 197 400,00 5 704 782,00 259,62 
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 000 000,00 2 197 400,00 5 704 782,00 259,62 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů  14 678 382,72 4 995 835 422,83 ******  
6330 4137 Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody  42 928 700,00 42 928 735,00 100,00 
6330 4138 Převody z vlastní pokladny   28 445 762,00 ******  
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů  448 257,10 448 257,10 100,00 
6330 4251 Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy  48 861 700,00 16 861 635,42 34,51 
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  106 917 039,82 5 084 519 812,35 ******  
6399 3201 Příjmy z prodeje akcií   320 000,00 ******  
6399 Ostatní finanční operace   320 000,00 ******  
6402 2223 Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi  115 600,00 115 524,03 99,93 
6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi  79 000,00 79 000,00 100,00 
6402 Finanční vypořádání  194 600,00 194 524,03 99,96 
6409 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   93 445,31 ******  
6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   52 085,21 ******  
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  119 000,00 1 662 141,00 ******  
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   4 561 436,52 ******  
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 110 215 300,00  92 845,01 ******  
6409 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 306 840 000,00   ******  
6409 Ostatní činnosti j.n. 417 055 300,00 119 000,00 6 461 953,05 ******  
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 002 792 200,00 2 454 682 977,82 7 566 131 581,36 308,23 
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 
Běžné výdaje 1 808 135 300,00 2 311 590 021,93 6 893 996 677,98 298,23 
Kapitálové výdaje 964 845 600,00 1 007 386 180,00 562 142 386,97 55,80 
VÝDAJE CELKEM 2 772 980 900,00 3 318 976 201,93 7 456 139 064,95 224,65 
Konsolidace výdajů  22 428 139,82 5 032 030 662,33 22 436,

23 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 2 772 980 900,00 3 296 548 062,11 2 424 108 402,62 73,53 
 
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 
1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 788 107,59 43,78 
1014 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 1 300 000,00 283 922,00 21,84 
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 3 000 000,00 3 100 000,00 1 072 029,59 34,58 
1031 5139 Nákup materiálu j.n.  40 000,00 37 003,00 92,51 
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 080 800,00 1 084 900,00 938 680,49 86,52 
1031 Pěstební činnost 1 080 800,00 1 124 900,00 975 683,49 86,74 
1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 871 200,00 1 871 200,00 1 308 449,23 69,93 
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 871 200,00 1 871 200,00 1 308 449,23 69,93 
1036 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00 48 000,00 100,00 
1036 Správa v lesním hospodářství 48 000,00 48 000,00 48 000,00 100,00 
1037 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  3 000,00 2 800,00 93,33 
1037 Celospolečenské funkce lesů  3 000,00 2 800,00 93,33 
2115 5169 Nákup ostatních služeb 980 000,00 1 580 000,00 169 884,00 10,75 
2115 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 190 000,00   
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 980 000,00 2 770 000,00 169 884,00 6,13 
2125 5021 Ostatní osobní výdaje 190 000,00 142 000,00 78 000,00 54,93 
2125 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  35 000,00 19 344,00 55,27 
2125 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  13 000,00 7 020,00 54,00 
2125 5139 Nákup materiálu j.n.  26 000,00 25 894,00 99,59 
2125 5169 Nákup ostatních služeb 740 000,00 601 700,00 74 500,00 12,38 
2125 5175 Pohoštění  1 800,00 1 679,00 93,28 
2125 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 
2125 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00 
2125 Podpora podnikání a inovací 9 430 000,00 9 319 500,00 8 706 437,00 93,42 
2141 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 15 000,00 12 100,00 80,67 
2141 5175 Pohoštění 450 000,00 410 000,00 371 578,80 90,63 
2141 5194 Věcné dary 60 000,00 135 000,00 126 484,00 93,69 
2141 Vnitřní obchod 560 000,00 560 000,00 510 162,80 91,10 
2143 5021 Ostatní osobní výdaje  50 000,00 50 000,00 100,00 
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 142 400,00 79 133,50 55,57 
2143 5169 Nákup ostatních služeb 775 000,00 1 495 000,00 1 412 896,39 94,51 
2143 5175 Pohoštění  800,00 762,00 95,25 
2143 5194 Věcné dary 1 000 000,00 849 200,00 843 604,20 99,34 
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 150 000,00 802 000,00 802 000,00 100,00 
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 338 300,00 1 336 300,00 1 316 300,00 98,50 
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
8 707 000,00 8 707 000,00 8 707 000,00 100,00 

2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 72 700,00 72 612,00 99,88 

2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.  30 000,00 30 000,00 100,00 
2143 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  10 000,00   
2143 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  230 000,00 230 000,00 100,00 
2143 Cestovní ruch 13 270 300,00 13 725 400,00 13 544 308,09 98,68 
2144 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 2 500 000,00   
2144 Ostatní služby 500 000,00 2 500 000,00   
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 500 000,00   
2169 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00   
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 1 000 000,00 1 000 000,00   
2212 5122 Podlimitní věcná břemena 15 000,00 15 000,00   
2212 5162 Služby elektronických komunikací 200,00 5 000,00 3 519,14 70,38 
2212 5164 Nájemné 376 000,00 376 000,00 19 875,84 5,29 
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000,00 900 000,00   
2212 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol  421 800,00 329 410,00 78,10 
2212 5169 Nákup ostatních služeb 32 476 800,00 32 002 500,00 31 590 285,79 98,71 
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2212 5171 Opravy a udržování 31 430 000,00 19 205 700,00 10 298 436,25 53,62 
2212 6121 Budovy, haly a stavby 330 483 000,00 281 296 300,00 220 115 566,87 78,25 
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení  9 783 000,00 6 578 518,33 67,24 
2212 6130 Pozemky 4 400 000,00 5 515 000,00 2 805 844,20 50,88 
2212 Silnice 400 081 000,00 349 520 300,00 271 741 456,42 77,75 
2219 5122 Podlimitní věcná břemena  3 000,00 3 000,00 100,00 
2219 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 33 752,81 75,01 
2219 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 58 080,00 96,80 
2219 5164 Nájemné 15 000,00 22 430,00 10 175,00 45,36 
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 750 000,00 485 000,00 302 500,00 62,37 
2219 5169 Nákup ostatních služeb 7 295 000,00 10 060 000,00 8 464 496,13 84,14 
2219 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 6 682 300,00 5 719 027,81 85,58 
2219 5191 Zaplacené sankce a odstupné  100,00 72,00 72,00 
2219 6121 Budovy, haly a stavby 44 869 000,00 88 599 500,00 11 945 991,99 13,48 
2219 6130 Pozemky  4 500 000,00 5 000,00 0,11 
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 54 534 000,00 110 457 330,00 26 542 095,74 24,03 
2221 5171 Opravy a udržování  10 919 500,00 9 669 043,84 88,55 
2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 600 000,00 790 000,00 790 000,00 100,00 
2221 6121 Budovy, haly a stavby 6 630 000,00 11 581 900,00 6 900 612,68 59,58 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 7 230 000,00 23 291 400,00 17 359 656,52 74,53 
2223 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 79 255,00 79,26 
2223 5194 Věcné dary 110 000,00 110 000,00 109 990,45 99,99 
2223 Bezpečnost silničního provozu 210 000,00 210 000,00 189 245,45 90,12 
2229 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 862 900,00 162 653,16 18,85 
2229 5179 Ostatní nákupy j.n. 190 000,00 190 000,00 188 760,00 99,35 
2229 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 343 500,00   
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 540 000,00 1 396 400,00 351 413,16 25,17 
2251 5171 Opravy a udržování 150 000,00 29 600,00   
2251 Letiště 150 000,00 29 600,00   
2295 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 206 415 500,00 226 415 500,00 226 415 500,00 100,00 
2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená 206 415 500,00 226 415 500,00 226 415 500,00 100,00 
2310 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 686 600,00 125,00 0,02 
2310 Pitná voda 20 000,00 686 600,00 125,00 0,02 
2321 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 302 112,25 75,53 
2321 6121 Budovy, haly a stavby  400,00 375,00 93,75 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 400 000,00 400 400,00 302 487,25 75,55 
2333 6121 Budovy, haly a stavby  330 000,00   
2333 Úpravy drobných vodních toků  330 000,00   
2339 6121 Budovy, haly a stavby  400 000,00   
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.  400 000,00   
2341 5164 Nájemné  25 000,00   
2341 5169 Nákup ostatních služeb  163 000,00 49 223,00 30,20 
2341 Vodní díla v zemědělské krajině  188 000,00 49 223,00 26,18 
3111 5123 Podlimitní technické zhodnocení  52 000,00 51 937,00 99,88 
3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  4 200,00 4 113,00 97,93 
3111 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  649 000,00 644 558,53 99,32 
3111 5139 Nákup materiálu j.n.  1 000,00 726,00 72,60 
3111 5151 Studená voda  20 400,00 18 015,00 88,31 
3111 5152 Teplo 300 000,00 244 500,00 46 581,00 19,05 
3111 5153 Plyn  59 300,00 25 168,82 42,44 
3111 5154 Elektrická energie  50 000,00 17 408,47 34,82 
3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 150 000,00 99 000,00 66,00 
3111 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 974 500,00 791 190,50 81,19 
3111 5171 Opravy a udržování 51 000,00 15 071 200,00 13 860 927,83 91,97 
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
27 211 000,00 33 760 900,00 33 360 077,00 98,81 

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 2 895 200,00 2 894 949,55 99,99 

3111 6121 Budovy, haly a stavby 3 087 000,00 14 421 000,00 11 356 201,32 78,75 
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení  366 000,00 365 002,54 99,73 
3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím  180 000,00 180 000,00 100,00 
3111 Mateřské školy 31 699 000,00 68 899 200,00 63 715 856,56 92,48 
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 500 000,00 5 711 700,00 5 041 317,25 88,26 
3113 5139 Nákup materiálu j.n.  938 600,00 936 963,30 99,83 
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3113 5151 Studená voda  37 000,00 36 920,00 99,78 
3113 5152 Teplo  641 300,00 590 838,95 92,13 
3113 5154 Elektrická energie  75 000,00 74 929,66 99,91 
3113 5164 Nájemné 517 000,00 551 900,00 551 119,00 99,86 
3113 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol  484 000,00 484 000,00 100,00 
3113 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 1 489 100,00 768 989,66 51,64 
3113 5171 Opravy a udržování  25 232 200,00 17 817 501,22 70,61 
3113 5172 Programové vybavení  145 200,00 145 200,00 100,00 
3113 5192 Poskytnuté náhrady  25 300,00 25 270,26 99,88 
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
68 666 000,00 86 675 200,00 86 325 200,00 99,60 

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 6 743 100,00 6 742 764,00 100,00 

3113 6121 Budovy, haly a stavby 41 940 000,00 43 204 000,00 40 126 243,05 92,88 
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení  138 000,00 137 667,75 99,76 
3113 6125 Výpočetní technika  2 612 000,00 2 611 543,00 99,98 
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím  868 400,00 868 400,00 100,00 
3113 Základní školy 123 123 000,00 175 572 000,00 163 284 867,10 93,00 
3114 5171 Opravy a udržování  237 800,00 227 645,91 95,73 
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
1 184 000,00 1 963 900,00 1 963 900,00 100,00 

3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 1 184 000,00 2 201 700,00 2 191 545,91 99,54 
3117 5171 Opravy a udržování  233 600,00 233 502,17 99,96 
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
1 295 000,00 1 562 100,00 1 562 100,00 100,00 

3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 621 000,00 620 970,00 100,00 

3117 První stupeň základních škol 1 295 000,00 2 416 700,00 2 416 572,17 99,99 
3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  4 200,00 4 150,00 98,81 
3119 5167 Služby školení a vzdělávání  34 200,00 34 200,00 100,00 
3119 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol  156 900,00 156 816,00 99,95 
3119 5169 Nákup ostatních služeb 4 928 000,00 520 800,00 80 261,00 15,41 
3119 5171 Opravy a udržování 11 000 000,00 5 000,00   
3119 5172 Programové vybavení  3 900,00 3 872,00 99,28 
3119 5175 Pohoštění  51 500,00 51 420,00 99,84 
3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
11 000 000,00   ******  

3119 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00   ******  
3119 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 625 000,00 414 000,00   
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 30 553 000,00 1 190 500,00 330 719,00 27,78 
3231 5169 Nákup ostatních služeb  1 232 400,00 32 355,40 2,63 
3231 5171 Opravy a udržování  17 900,00 17 808,78 99,49 
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
4 095 000,00 4 135 000,00 4 135 000,00 100,00 

3231 6121 Budovy, haly a stavby  400 000,00   
3231 Základní umělecké školy 4 095 000,00 5 785 300,00 4 185 164,18 72,34 
3239 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 1 820,00 91,00 
3239 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 222 000,00 207 997,70 93,69 
3239 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 000,00 8 000,00 4 717,00 58,96 
3239 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 14 000,00 10 631,15 75,94 
3239 5154 Elektrická energie 40 000,00 26 000,00 25 974,26 99,90 
3239 5161 Poštovní služby  200,00 159,00 79,50 
3239 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 7 000,00 6 035,14 86,22 
3239 5167 Služby školení a vzdělávání 600 000,00 569 400,00 476 150,00 83,62 
3239 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 17 605,70 88,03 
3239 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 19 503,00 97,52 
3239 5192 Poskytnuté náhrady  19 000,00   
3239 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 180,00 3,60 
3239 5222 Neinvestiční transfery spolkům 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 1 600 000,00 1 612 600,00 1 470 772,95 91,21 
3292 5133 Léky a zdravotnický materiál  1 000,00 167,00 16,70 
3292 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 35 000,00 34 000,00 6 789,00 19,97 
3292 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 27 071,00 90,24 
3292 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 8 521,42 42,61 
3292 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 18 492,00 36,98 
3292 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 4 235,00 84,70 
3292 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00   
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3292 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00   
3292 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  50 300,00 50 300,00 100,00 
3292 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 

organizac 
 14 100,00 14 080,00 99,86 

3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 150 000,00 214 400,00 129 655,42 60,47 
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 691 000,00 976 300,00 409 191,00 41,91 
3299 5021 Ostatní osobní výdaje  1 312 000,00 1 311 934,00 99,99 
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  293 500,00 292 844,37 99,78 
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  106 900,00 106 566,19 99,69 
3299 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  2 600,00 2 435,00 93,65 
3299 5139 Nákup materiálu j.n.  11 700,00 7 792,00 66,60 
3299 5167 Služby školení a vzdělávání  3 200,00 2 000,00 62,50 
3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 076 000,00 114 200,00 52 590,00 46,05 
3299 5175 Pohoštění  7 400,00 3 553,84 48,02 
3299 5179 Ostatní nákupy j.n.  50 000,00 50 000,00 100,00 
3299 5194 Věcné dary  1 400,00 1 217,00 86,93 
3299 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  30 000,00 30 000,00 100,00 
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům  93 000,00 93 000,00 100,00 
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 767 000,00 3 002 200,00 2 363 123,40 78,71 
3311 5169 Nákup ostatních služeb  257 000,00   
3311 5171 Opravy a udržování 200 000,00 120 000,00 3 899,00 3,25 
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
52 156 000,00 52 156 000,00 51 406 000,00 98,56 

3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 22 040 000,00 22 040 000,00 100,00 

3311 6121 Budovy, haly a stavby  650 000,00 87 120,00 13,40 
3311 Divadelní činnost 52 356 000,00 75 223 000,00 73 537 019,00 97,76 
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
24 429 000,00 24 429 000,00 24 429 000,00 100,00 

3312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 11 300 000,00 11 300 000,00 100,00 

3312 Hudební činnost 24 429 000,00 35 729 000,00 35 729 000,00 100,00 
3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  330 000,00 330 000,00 100,00 
3313 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
4 355 000,00 154 800,00   

3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 4 355 000,00 484 800,00 330 000,00 68,07 
3314 5323 Neinvestiční transfery krajům 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 100,00 
3314 6342 Investiční transfery krajům 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 
3314 Činnosti knihovnické 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 100,00 
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
4 000 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 100,00 

3315 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím  900 000,00 900 000,00 100,00 
3315 Činnosti muzeí a galerií 4 000 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 100,00 
3317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
638 000,00 638 000,00 638 000,00 100,00 

3317 Výstavní činnosti v kultuře 638 000,00 638 000,00 638 000,00 100,00 
3319 5021 Ostatní osobní výdaje  8 000,00 8 000,00 100,00 
3319 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  8 000,00 8 000,00 100,00 
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 116 000,00 44 629,64 38,47 
3319 5167 Služby školení a vzdělávání  111 000,00 110 110,00 99,20 
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 647 000,00 986 810,56 59,92 
3319 5175 Pohoštění 50 000,00 26 000,00 25 706,00 98,87 
3319 5194 Věcné dary  10 600,00 3 200,00 30,19 
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  769 100,00 376 700,00 48,98 
3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 430 000,00 1 373 600,00 1 143 600,00 83,26 
3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 550 000,00 891 500,00 891 500,00 100,00 
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 783 600,00 2 885 100,00 2 583 152,00 89,53 
3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 100,00 

3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 2 063 000,00 2 063 000,00 100,00 

3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.  789 100,00 789 100,00 100,00 
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  270 200,00 236 200,00 87,42 
3319 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.  20 100,00   
3319 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  80 000,00   
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 813 600,00 18 168 300,00 16 369 708,20 90,10 
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3322 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 000,00   ******  
3322 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  120 000,00 119 911,00 99,93 
3322 5151 Studená voda  100,00 98,00 98,00 
3322 5154 Elektrická energie  35 900,00 35 442,59 98,73 
3322 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol  52 700,00 52 635,00 99,88 
3322 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 747 200,00 127 181,69 17,02 
3322 5171 Opravy a udržování 200 000,00 474 800,00 41 362,24 8,71 
3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 339 000,00 339 000,00 100,00 

3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.  1 096 000,00 1 096 000,00 100,00 
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  81 000,00 81 000,00 100,00 
3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku  2 413 500,00 2 412 937,00 99,98 
3322 6121 Budovy, haly a stavby 31 782 500,00 31 026 900,00 28 850 634,76 92,99 
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení  248 000,00 247 908,43 99,96 
3322 6125 Výpočetní technika  2 470 100,00 2 469 958,63 99,99 
3322 Zachování a obnova kulturních památek 32 522 500,00 39 105 200,00 35 874 069,34 91,74 
3326 5169 Nákup ostatních služeb  5 900,00 5 840,00 98,98 
3326 5171 Opravy a udržování 200 000,00 214 100,00 186 029,36 86,89 
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům  1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 
3326 6322 Investiční transfery spolkům 5 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00 
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5 200 000,00 5 220 000,00 5 191 869,36 99,46 
3341 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 
3341 Rozhlas a televize 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 
3349 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 700 000,00 625 617,60 89,37 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 700 000,00 700 000,00 625 617,60 89,37 
3392 5169 Nákup ostatních služeb  6 500,00 6 413,00 98,66 
3392 5171 Opravy a udržování 200 000,00 193 500,00 124 428,00 64,30 
3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
4 856 000,00 5 916 900,00 5 725 900,00 96,77 

3392 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 149 700,00 149 700,00 100,00 

3392 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 250 000,00   
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 206 000,00 6 516 600,00 6 006 441,00 92,17 
3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3 300,00 956,00 28,97 
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 95 000,00 42 613,86 44,86 
3399 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol  11 000,00 9 542,58 86,75 
3399 5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 558 200,00 290 582,77 52,06 
3399 5173 Cestovné 100 000,00 38 000,00 37 640,00 99,05 
3399 5175 Pohoštění  42 000,00 41 541,19 98,91 
3399 5194 Věcné dary 450 000,00 162 500,00 87 758,80 54,01 
3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 400 000,00 400 000,00 218 414,00 54,60 
3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím  25 000,00 25 000,00 100,00 
3399 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 30 000,00   ******  
3399 5361 Nákup kolků  6 000,00 6 000,00 100,00 
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 392 000,00 1 341 000,00 760 049,20 56,68 
3412 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 110 000,00   
3412 5151 Studená voda  375 000,00 265 489,00 70,80 
3412 5152 Teplo  857 000,00 421 587,23 49,19 
3412 5154 Elektrická energie  160 000,00 68 505,01 42,82 
3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 745 000,00 9 475 400,00 8 762 566,52 92,48 
3412 5171 Opravy a udržování 8 150 000,00 7 737 100,00 6 810 762,03 88,03 
3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  4 340 000,00 3 900 000,00 89,86 
3412 6121 Budovy, haly a stavby 127 608 400,00 132 694 400,00 48 209 682,93 36,33 
3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení  335 000,00 334 291,00 99,79 
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 146 613 400,00 156 083 900,00 68 772 883,72 44,06 
3419 5123 Podlimitní technické zhodnocení  19 200,00 19 118,00 99,57 
3419 5169 Nákup ostatních služeb 4 390 000,00 19 827 100,00 19 095 987,50 96,31 
3419 5194 Věcné dary  31 700,00 31 686,00 99,96 
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 
3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 47 883 000,00 32 745 000,00 32 744 980,00 100,00 
3419 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  996 000,00 996 000,00 100,00 
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 199 700,00 41 985 340,00 41 499 401,00 98,84 
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 900 000,00 984 000,00 500 000,00 50,81 
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  27 360,00 27 360,00 100,00 
3419 6202 Nákup majetkových podílů  6 000 000,00 6 000 000,00 100,00 
3419 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.  409 000,00 409 000,00 100,00 
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3419 6322 Investiční transfery spolkům  3 267 000,00 3 267 000,00 100,00 
3419 Ostatní sportovní činnost 100 622 700,00 106 541 700,00 104 840 532,50 98,40 
3421 5139 Nákup materiálu j.n.  3 900,00 3 801,90 97,48 
3421 5151 Studená voda  15 300,00 15 258,00 99,73 
3421 5152 Teplo  69 200,00 69 153,00 99,93 
3421 5154 Elektrická energie 30 000,00 38 100,00 8 774,57 23,03 
3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 855 000,00 3 721 300,00 3 653 527,00 98,18 
3421 5171 Opravy a udržování 7 680 000,00 10 237 500,00 9 826 268,70 95,98 
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  61 600,00 61 600,00 100,00 
3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  33 600,00 33 575,00 99,93 
3421 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  179 500,00 179 500,00 100,00 
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 272 400,00 1 820 100,00 1 721 514,00 94,58 
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
3 262 000,00 4 984 000,00 4 814 900,00 96,61 

3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.  76 000,00 50 050,00 65,86 
3421 5492 Dary obyvatelstvu  350 000,00 55 000,00 15,71 
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  41 100,00 37 350,00 90,88 
3421 6121 Budovy, haly a stavby 7 350 000,00 13 340 000,00 13 032 687,06 97,70 
3421 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.  1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 24 449 400,00 36 471 200,00 35 062 959,23 96,14 
3429 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00   
3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00   
3429 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 130 000,00 96 800,00 78 777,00 81,38 
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 116 400,00 75 013,59 64,44 
3429 5154 Elektrická energie 35 000,00 36 200,00 34 107,86 94,22 
3429 5162 Služby elektronických komunikací 14 200,00 13 600,00 10 208,02 75,06 
3429 5169 Nákup ostatních služeb 484 800,00 391 900,00 142 562,09 36,38 
3429 5171 Opravy a udržování 20 000,00 42 800,00 41 166,60 96,18 
3429 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 14 415,00 57,66 
3429 5194 Věcné dary 109 000,00 69 000,00 59 000,00 85,51 
3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 182 400,00 182 400,00 182 400,00 100,00 
3429 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 31 410 000,00 31 410 000,00 31 410 000,00 100,00 
3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům  40 000,00 40 000,00 100,00 
3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  30 000,00 30 000,00 100,00 
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 32 562 400,00 32 476 100,00 32 117 650,16 98,90 
3523 5169 Nákup ostatních služeb  8 200,00 8 197,75 99,97 
3523 5171 Opravy a udržování  243 100,00 242 753,82 99,86 
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
10 679 000,00 10 679 000,00 10 679 000,00 100,00 

3523 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

 20 600,00 20 550,00 99,76 

3523 6121 Budovy, haly a stavby  300 000,00   
3523 Odborné léčebné ústavy 10 679 000,00 11 250 900,00 10 950 501,57 97,33 
3534 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 1 000 000,00 1 000 000,00 973 260,00 97,33 
3534 Doprava ve zdravotnictví 1 000 000,00 1 000 000,00 973 260,00 97,33 
3539 5169 Nákup ostatních služeb  14 900,00 14 816,00 99,44 
3539 5171 Opravy a udržování  325 300,00 282 781,45 86,93 
3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
5 250 000,00 5 384 500,00 5 384 500,00 100,00 

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 5 250 000,00 5 724 700,00 5 682 097,45 99,26 
3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  36 700,00 36 700,00 100,00 
3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům  130 300,00 130 300,00 100,00 
3543 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 56 800,00 56 800,00 100,00 

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným  223 800,00 223 800,00 100,00 
3549 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 767 600,00 767 600,00 692 428,00 90,21 
3549 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00   ******  
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 867 600,00 767 600,00 692 428,00 90,21 
3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  500,00 444,00 88,80 
3599 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  10 100,00 2 880,00 28,51 
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům  43 700,00 33 702,00 77,12 
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví  54 300,00 37 026,00 68,19 
3612 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  20 000,00 19 964,00 99,82 
3612 5139 Nákup materiálu j.n.  40 000,00 34 969,00 87,42 
3612 5141 Úroky vlastní 11 000,00 11 000,00 10 164,05 92,40 
3612 5151 Studená voda 10 250 000,00 10 250 000,00 10 242 526,00 99,93 



Licence: S00B (mmp O) XCRGBZUC / ZU3  (10052022 14:50 / 202202111116) 
 0000ALV07DQM 
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 

23.05.2022 14:29:00 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 11 / 23 

3612 5152 Teplo 24 000 000,00 24 000 000,00 22 735 068,56 94,73 
3612 5153 Plyn 300 000,00 300 000,00 151 329,03 50,44 
3612 5154 Elektrická energie 3 200 000,00 3 200 000,00 1 309 782,65 40,93 
3612 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 48 645,00 97,29 
3612 5162 Služby elektronických komunikací 1 000,00 1 000,00 363,27 36,33 
3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  450 000,00 393 749,16 87,50 
3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 768 400,00 10 250 300,00 7 924 175,92 77,31 
3612 5171 Opravy a udržování 49 549 000,00 69 702 000,00 58 643 312,95 84,13 
3612 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 16 470,50 16,47 
3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 530 000,00 1 509 000,00 938 528,00 62,20 
3612 5361 Nákup kolků 50 000,00 140 000,00 89 500,00 63,93 
3612 6121 Budovy, haly a stavby  54 578 100,00 30 966 083,83 56,74 
3612 Bytové hospodářství 99 809 400,00 174 601 400,00 133 524 631,92 76,47 
3613 5123 Podlimitní technické zhodnocení  13 000,00 12 977,25 99,83 
3613 5151 Studená voda 11 550 000,00 5 999 400,00 2 214 828,00 36,92 
3613 5152 Teplo 3 600 000,00 4 834 500,00 4 207 525,75 87,03 
3613 5153 Plyn  1 180 000,00 879 979,28 74,57 
3613 5154 Elektrická energie  934 000,00 690 311,16 73,91 
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 038 700,00 2 554 600,00 2 281 447,50 89,31 
3613 5171 Opravy a udržování 7 727 800,00 6 857 300,00 6 111 595,50 89,13 
3613 5192 Poskytnuté náhrady  55 700,00 55 635,00 99,88 
3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 034 500,00 1 040 500,00 970 187,00 93,24 
3613 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  734 800,00 734 800,00 100,00 
3613 6121 Budovy, haly a stavby  70 000,00 65 624,30 93,75 
3613 Nebytové hospodářství 25 951 000,00 24 273 800,00 18 224 910,74 75,08 
3631 5122 Podlimitní věcná břemena  31 270,00 20 836,39 66,63 
3631 5154 Elektrická energie 730 000,00 728 000,00 688 840,78 94,62 
3631 5169 Nákup ostatních služeb 30 250 000,00 30 283 300,00 30 030 981,40 99,17 
3631 6121 Budovy, haly a stavby  300,00 250,00 83,33 
3631 Veřejné osvětlení 30 980 000,00 31 042 870,00 30 740 908,57 99,03 
3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 225 000,00 6 600 000,00 6 575 103,70 99,62 
3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 000,00 289 000,00 222 274,00 76,91 
3632 Pohřebnictví 5 425 000,00 6 889 000,00 6 797 377,70 98,67 
3635 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 176 055,00 29,34 
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 950 000,00 950 000,00   
3635 Územní plánování 1 550 000,00 1 550 000,00 176 055,00 11,36 
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 202 000,00 1 532 000,00 727 256,00 47,47 
3636 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 45 072,50 15,02 
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 3 812 000,00 4 112 000,00 2 204 620,00 53,61 
3636 Územní rozvoj 5 314 000,00 5 944 000,00 2 976 948,50 50,08 
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 8 347 000,00 4 243 400,00 3 534 963,00 83,30 
3639 5021 Ostatní osobní výdaje  646 600,00 629 800,00 97,40 
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  1 090 300,00 1 020 077,00 93,56 
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  395 800,00 370 188,00 93,53 
3639 5122 Podlimitní věcná břemena  3 000,00 2 808,41 93,61 
3639 5139 Nákup materiálu j.n.  20 700,00 11 803,55 57,02 
3639 5151 Studená voda 1 200 000,00 1 198 000,00 1 135 992,00 94,82 
3639 5154 Elektrická energie  2 000,00 529,77 26,49 
3639 5164 Nájemné 200 000,00 169 100,00 112 356,08 66,44 
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  1 095 000,00 244 695,00 22,35 
3639 5169 Nákup ostatních služeb 7 632 400,00 9 805 500,00 1 486 299,38 15,16 
3639 5171 Opravy a udržování 450 000,00 694 900,00 422 975,07 60,87 
3639 5175 Pohoštění  10 500,00 10 181,00 96,96 
3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 132 000,00 132 000,00 82 500,00 62,50 
3639 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 74 700,00   
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 100,00 
3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 158 000,00 158 000,00 158 000,00 100,00 
3639 5361 Nákup kolků 100 000,00 9 900,00 2 000,00 20,20 
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 100,00 100,00 0,50 
3639 5901 Nespecifikované rezervy 450 000,00 405 000,00   
3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 600 000,00 600 000,00   
3639 6121 Budovy, haly a stavby 226 526 000,00 168 584 500,00 57 973 869,81 34,39 
3639 6130 Pozemky 3 800 000,00 9 450 000,00 6 454 980,19 68,31 
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 265 715 400,00 214 809 000,00 89 654 118,26 41,74 
3716 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 380 000,00 169 400,00 44,58 
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3716 Monitoring ochrany ovzduší 280 000,00 380 000,00 169 400,00 44,58 
3721 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 616 681,44 89,82 
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 616 681,44 89,82 
3722 5169 Nákup ostatních služeb 42 540 000,00 42 540 000,00 42 335 143,20 99,52 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42 540 000,00 42 540 000,00 42 335 143,20 99,52 
3723 5169 Nákup ostatních služeb 16 500 000,00 17 700 000,00 16 236 193,38 91,73 
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 16 500 000,00 17 700 000,00 16 236 193,38 91,73 
3725 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  395 000,00 393 831,00 99,70 
3725 5139 Nákup materiálu j.n.  13 800,00 13 765,44 99,75 
3725 5169 Nákup ostatních služeb 25 400 000,00 26 941 200,00 25 906 982,72 96,16 
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 400 000,00 27 350 000,00 26 314 579,16 96,21 
3729 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 131 007,49 72,78 
3729 Ostatní nakládání s odpady 180 000,00 180 000,00 131 007,49 72,78 
3733 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00   
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 100 000,00 100 000,00   
3744 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 35 999,92 60,00 
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 60 000,00 60 000,00 35 999,92 60,00 
3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 199 100,00 7 957 700,00 6 708 792,85 84,31 
3745 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 000,00 4 000,00 3 500,00 87,50 
3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
 358 500,00 358 500,00 100,00 

3745 6121 Budovy, haly a stavby  6 389 400,00   
3745 6901 Rezervy kapitálových výdajů 400 000,00 400 000,00   
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 603 100,00 15 109 600,00 7 070 792,85 46,80 
3749 5122 Podlimitní věcná břemena 100 000,00 57 000,00   
3749 5164 Nájemné 100 000,00 40 000,00   
3749 6142 Nadlimitní věcná břemena 100 000,00 50 000,00   
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 300 000,00 147 000,00   
3792 5139 Nákup materiálu j.n.  13 000,00 12 390,40 95,31 
3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 87 000,00 36 300,00 41,72 
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 100,00 426 100,00 420 000,00 98,57 
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
 342 000,00 334 595,00 97,83 

3792 Ekologická výchova a osvěta 868 100,00 868 100,00 803 285,40 92,53 
3900 5169 Nákup ostatních služeb 482 000,00 482 000,00 25 588,50 5,31 
3900 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  64 800,00   
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 1 212 200,00 653 222,00 53,89 
3900 5492 Dary obyvatelstvu  30 000,00   
3900 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  62 000,00 62 000,00 100,00 
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 682 000,00 1 851 000,00 740 810,50 40,02 
4311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 698 000,00 2 461 700,00   
4311 Základní sociální poradentství 20 698 000,00 2 461 700,00   
4312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  568 400,00 568 400,00 100,00 
4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům  334 800,00 334 800,00 100,00 
4312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 35 000,00 35 000,00 100,00 

4312 Odborné sociální poradentství  938 200,00 938 200,00 100,00 
4319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  16 200,00 16 200,00 100,00 
4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům  102 400,00 102 400,00 100,00 
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím  118 600,00 118 600,00 100,00 
4324 5222 Neinvestiční transfery spolkům  83 100,00 83 100,00 100,00 
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  83 100,00 83 100,00 100,00 
4329 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  261 800,00 261 800,00 100,00 
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  261 800,00 261 800,00 100,00 
4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 5 835 000,00 11 208 500,00 10 986 878,00 98,02 
4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  2 781 000,00 2 724 880,00 97,98 
4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  1 010 500,00 988 815,00 97,85 
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění  45 400,00 45 357,41 99,91 
4339 5151 Studená voda  22 300,00 18 675,00 83,74 
4339 5152 Teplo  183 500,00 144 147,00 78,55 
4339 5154 Elektrická energie  37 000,00 28 418,00 76,81 
4339 5156 Pohonné hmoty a maziva  22 000,00 21 925,33 99,66 
4339 5167 Služby školení a vzdělávání  293 500,00 288 160,00 98,18 
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4339 5169 Nákup ostatních služeb 624 000,00 2 155 100,00 98 070,00 4,55 
4339 5173 Cestovné  25 200,00 20 502,00 81,36 
4339 5424 Náhrady mezd v době nemoci 65 000,00 250 000,00 171 566,00 68,63 
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 524 000,00 18 034 000,00 15 537 393,74 86,16 
4341 5131 Potraviny 20 000,00 20 000,00 2 259,00 11,30 
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 20 000,00 20 000,00 2 259,00 11,30 
4342 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 72 000,00 39 350,00 54,65 
4342 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  84 600,00 84 600,00 100,00 
4342 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 
200 000,00 200 000,00 143 520,00 71,76 

4342 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

1 800 000,00 1 620 000,00 1 291 680,00 79,73 

4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 2 072 000,00 1 976 600,00 1 559 150,00 78,88 
4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  1 610 000,00 1 610 000,00 100,00 
4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům  1 186 400,00 1 186 400,00 100,00 
4344 Sociální rehabilitace  2 796 400,00 2 796 400,00 100,00 
4349 5131 Potraviny 10 000,00   ******  
4349 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 40 000,00 35 975,00 89,94 
4349 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 56 300,00 39 619,00 70,37 
4349 5151 Studená voda 400 000,00 400 000,00 323 686,00 80,92 
4349 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 595 433,82 99,24 
4349 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 258 998,18 74,00 
4349 5162 Služby elektronických komunikací  8 000,00 7 187,40 89,84 
4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 630 000,00 1 441 947,13 88,46 
4349 5171 Opravy a udržování 250 000,00 550 000,00 500 377,35 90,98 
4349 5175 Pohoštění 35 000,00 125 700,00 125 238,00 99,63 
4349 5194 Věcné dary 45 000,00   ******  
4349 6121 Budovy, haly a stavby  210 000,00 209 564,74 99,79 
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 3 440 000,00 3 970 000,00 3 538 026,62 89,12 
4350 6121 Budovy, haly a stavby  11 810 000,00   
4350 Domovy pro seniory  11 810 000,00   
4351 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  227 700,00 227 700,00 100,00 
4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  270 800,00 270 800,00 100,00 
4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům  1 933 800,00 1 933 800,00 100,00 
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 1 460 200,00 1 460 200,00 100,00 

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení  3 892 500,00 3 892 500,00 100,00 
4352 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  235 500,00 235 500,00 100,00 
4352 5222 Neinvestiční transfery spolkům  28 200,00 28 200,00 100,00 
4352 Tísňová péče  263 700,00 263 700,00 100,00 
4353 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  27 900,00 27 900,00 100,00 
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby  27 900,00 27 900,00 100,00 
4356 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  835 900,00 835 900,00 100,00 
4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům  44 900,00 44 900,00 100,00 
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb  880 800,00 880 800,00 100,00 
4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 970 000,00 3 738 800,00 3 720 029,00 99,50 
4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  931 000,00 931 015,00 100,00 
4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  334 900,00 334 804,00 99,97 
4359 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  265 100,00 265 100,00 100,00 
4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 1 732 300,00 1 732 300,00 100,00 

4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organ 

45 300 000,00 45 300 000,00 45 300 000,00 100,00 

4359 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 
organizac 

87 500 000,00 117 456 600,00 117 456 620,00 100,00 

4359 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 90 000,00 58 258,00 64,73 
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 134 800 000,00 169 848 700,00 169 798 126,00 99,97 
4371 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  633 100,00 633 100,00 100,00 
4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům  1 773 500,00 1 773 500,00 100,00 
4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 221 200,00 221 200,00 100,00 

4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi  2 627 800,00 2 627 800,00 100,00 
4372 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  237 000,00 237 000,00 100,00 
4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 
 104 900,00 104 900,00 100,00 
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4372 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společnostem  313 000,00 312 448,00 99,82 
4372 Krizová pomoc  654 900,00 654 348,00 99,92 
4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  280 000,00 280 000,00 100,00 
4373 Domy na půl cesty  280 000,00 280 000,00 100,00 
4374 5152 Teplo 300 000,00 300 000,00 273 558,88 91,19 
4374 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 120 000,00 88 069,99 73,39 
4374 5171 Opravy a udržování 650 000,00 580 000,00 357 010,60 61,55 
4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 2 326 000,00 3 391 900,00 3 190 200,00 94,05 
4374 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 563 000,00 191 785,00 34,06 
4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3 526 000,00 4 954 900,00 4 100 624,47 82,76 
4375 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  681 100,00 681 100,00 100,00 
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  681 100,00 681 100,00 100,00 
4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  687 000,00 687 000,00 100,00 
4376 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra  687 000,00 687 000,00 100,00 
4377 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  646 300,00 646 300,00 100,00 
4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům  247 400,00 247 400,00 100,00 
4377 Sociálně terapeutické dílny  893 700,00 893 700,00 100,00 
4378 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  904 100,00 904 100,00 100,00 
4378 Terénní programy  904 100,00 904 100,00 100,00 
4379 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  419 100,00 419 100,00 100,00 
4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům  359 600,00 359 600,00 100,00 
4379 6121 Budovy, haly a stavby  303 000,00 302 500,00 99,83 
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence  1 081 700,00 1 081 200,00 99,95 
4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 6 813,64 68,14 
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 10 000,00 10 000,00 6 813,64 68,14 
5212 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4 257,99 85,16 
5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00   
5212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000,00 2 800,00 1 390,00 49,64 
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 900,00 5 329,00 90,32 
5212 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 98,00 1,96 
5212 5152 Teplo 45 000,00 45 000,00 42 000,00 93,33 
5212 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 21 618,75 86,48 
5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00   
5212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 102 200,00 102 172,34 99,97 
5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 54 100,00 54 060,00 99,93 
5212 Ochrana obyvatelstva 250 000,00 250 000,00 230 926,08 92,37 
5213 5131 Potraviny  43 500,00 43 354,00 99,66 
5213 5133 Léky a zdravotnický materiál  1 029 600,00 1 012 774,18 98,37 
5213 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  55 000,00 54 165,00 98,48 
5213 5139 Nákup materiálu j.n.  13 300,00 12 124,50 91,16 
5213 5153 Plyn  100 000,00 71 831,11 71,83 
5213 5154 Elektrická energie  100 000,00 31 050,96 31,05 
5213 5169 Nákup ostatních služeb  1 146 600,00 818 411,93 71,38 
5213 5171 Opravy a udržování  100 000,00 96 229,70 96,23 
5213 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 

organizac 
 316 200,00 316 153,29 99,99 

5213 5901 Nespecifikované rezervy 20 000 000,00 1 472 000,00   
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 1 962 900,00 1 962 900,00   
5213 Krizová opatření 21 962 900,00 6 339 100,00 2 456 094,67 38,75 
5269 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím  750 000,00 750 000,00 100,00 
5269 Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy  750 000,00 750 000,00 100,00 
5273 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 20 000,00   
5273 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 31 500,00 10 920,85 34,67 
5273 5154 Elektrická energie 160 000,00 160 000,00 148 798,00 93,00 
5273 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 10 875,00 72,50 
5273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500,00 1 500,00   
5273 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 328 500,00 315 265,52 95,97 
5273 5171 Opravy a udržování 700 000,00 700 000,00 410 075,05 58,58 
5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 700 000,00 2 700 000,00   
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 3 956 500,00 3 956 500,00 895 934,42 22,64 
5274 5156 Pohonné hmoty a maziva  18 000,00 18 000,00 100,00 
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování  18 000,00 18 000,00 100,00 
5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 59 150 000,00 61 403 000,00 57 528 859,00 93,69 
5311 5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 250 000,00 103 250,00 41,30 
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5311 5024 Odstupné  2 000 000,00 551 821,00 27,59 
5311 5026 Odchodné 2 000 000,00   ******  
5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 444 000,00 14 990 500,00 14 200 464,00 94,73 
5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 346 000,00 5 326 500,00 5 178 321,00 97,22 
5311 5123 Podlimitní technické zhodnocení  109 000,00 47 675,50 43,74 
5311 5131 Potraviny 25 000,00 25 000,00 17 273,05 69,09 
5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 2 399,00 12,00 
5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 71 000,00 24 055,80 33,88 
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000 000,00 700 000,00 332 078,70 47,44 
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 35 000,00 33 997,00 97,13 
5311 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 410 000,00 421 000,00 312 590,27 74,25 
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 670 000,00 978 630,00 852 516,83 87,11 
5311 5151 Studená voda 170 000,00 170 000,00 73 212,60 43,07 
5311 5152 Teplo 430 000,00 430 000,00 319 507,49 74,30 
5311 5153 Plyn 50 000,00 61 500,00 61 059,43 99,28 
5311 5154 Elektrická energie 800 000,00 800 000,00 429 420,06 53,68 
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 000,00 1 000 000,00 936 611,01 93,66 
5311 5161 Poštovní služby  1 400,00 890,75 63,63 
5311 5162 Služby elektronických komunikací 600 000,00 660 000,00 606 086,31 91,83 
5311 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 162 500,00 162 008,00 99,70 
5311 5164 Nájemné 1 650 000,00 1 726 000,00 1 625 181,83 94,16 
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 458 000,00 247 320,00 54,00 
5311 5167 Služby školení a vzdělávání 550 000,00 258 500,00 125 962,01 48,73 
5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol  1 215 000,00 260 849,51 21,47 
5311 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 209 370,00 1 678 731,95 75,98 
5311 5171 Opravy a udržování 950 000,00 3 612 800,00 3 317 459,13 91,83 
5311 5172 Programové vybavení 1 300 000,00 100 000,00   
5311 5173 Cestovné 230 000,00 230 000,00 66 152,00 28,76 
5311 5175 Pohoštění 35 000,00 35 000,00 11 666,40 33,33 
5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00   
5311 5194 Věcné dary 25 000,00 38 500,00 31 658,00 82,23 
5311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 500 000,00 431 300,00   
5311 5361 Nákup kolků 60 000,00   ******  
5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  5 000,00 5 000,00 100,00 
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 000,00 1 100 000,00 902 602,00 82,05 
5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 070 000,00 4 062 506,52 3 059 176,00 75,30 
5311 6111 Programové vybavení  1 703 100,00 1 703 075,00 100,00 
5311 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 120 000,00 119 927,94 99,94 
5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 727 000,00 8 703 900,00 6 872 633,90 78,96 
5311 6123 Dopravní prostředky  1 396 000,00 1 231 095,82 88,19 
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 102 837 000,00 117 030 006,52 103 032 588,29 88,04 
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 376 000,00 477 720,00 477 718,00 100,00 
5511 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 3 400 000,00 6 298 280,00 6 298 282,00 100,00 
5511 Požární ochrana - profesionální část 3 776 000,00 6 776 000,00 6 776 000,00 100,00 
5512 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00   
5512 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000,00 4 300,00   
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 19 000,00 16 984,66 89,39 
5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 256,00 62,80 
5512 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 5 791,42 57,91 
5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 12 896,66 85,98 
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 8 467,00 56,45 
5512 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00   
5512 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 700,00 8 607,75 98,94 
5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 1 000,00   
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům  319 000,00 318 537,00 99,85 
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 419 000,00 390 540,49 93,21 
6112 5019 Ostatní platy 70 000,00 70 000,00 54 023,00 77,18 
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 1 300 000,00 1 211 270,00 93,17 
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 7 650 000,00 7 650 000,00 6 215 625,00 81,25 
6112 5026 Odchodné 2 000 000,00 2 000 000,00 738 300,00 36,92 
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 80 000,00 80 000,00 40 365,00 50,46 
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 730 000,00 2 730 000,00 1 371 509,00 50,24 
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000 000,00 1 000 000,00 739 090,00 73,91 
6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 000,00 20 000,00 18 258,00 91,29 
6112 5169 Nákup ostatních služeb  5 100,00 5 100,00 100,00 
6112 5173 Cestovné 245 000,00 159 900,00 33 857,38 21,17 
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6112 5175 Pohoštění 850 000,00 198 700,00 76 931,87 38,72 
6112 5176 Účastnické poplatky na konference  10 000,00 7 075,00 70,75 
6112 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 000,00 55 000,00 54 500,00 99,09 
6112 Zastupitelstva obcí 16 000 000,00 15 278 700,00 10 565 904,25 69,15 
6114 5139 Nákup materiálu j.n.  2 620,00 2 618,76 99,95 
6114 5175 Pohoštění  2 680,00 2 670,52 99,65 
6114 Volby do Parlamentu ČR  5 300,00 5 289,28 99,80 
6149 5169 Nákup ostatních služeb  9 000,00   
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.  9 000,00   
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 173 515 000,00 172 667 000,00 169 128 802,00 97,95 
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 785 000,00 5 820 000,00 4 746 732,00 81,56 
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 44 350 000,00 43 333 100,00 42 750 617,63 98,66 
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 200 000,00 16 219 500,00 15 590 487,81 96,12 
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 000,00 1 000 000,00 992 977,18 99,30 
6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 200 000,00 250 000,00 84 595,28 33,84 
6171 5131 Potraviny 80 000,00 82 200,00 60 959,60 74,16 
6171 5132 Ochranné pomůcky 500 000,00 500 000,00 18 461,42 3,69 
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 70 000,00 961,07 1,37 
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 2 259,00 22,59 
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 000,00 300 000,00 295 175,80 98,39 
6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 835 000,00 4 659 000,00 1 631 366,99 35,02 
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 7 196 000,00 7 244 000,00 4 764 226,23 65,77 
6171 5151 Studená voda 510 000,00 541 000,00 535 630,80 99,01 
6171 5152 Teplo 3 600 000,00 3 694 000,00 3 692 929,13 99,97 
6171 5154 Elektrická energie 2 840 000,00 2 830 000,00 2 587 137,45 91,42 
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000,00 500 000,00 237 186,53 47,44 
6171 5161 Poštovní služby 2 080 000,00 3 081 000,00 3 066 027,20 99,51 
6171 5162 Služby elektronických komunikací 355 000,00 355 000,00 280 151,73 78,92 
6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 1 938,00 7,75 
6171 5164 Nájemné 3 520 000,00 3 454 000,00 3 213 536,05 93,04 
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 850 000,00 2 598 300,00 1 520 185,44 58,51 
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 500 000,00 2 380 000,00 1 654 823,37 69,53 
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 20 532 000,00 20 531 000,00 12 245 114,24 59,64 
6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 852 000,00 10 332 800,00 9 946 095,81 96,26 
6171 5171 Opravy a udržování 7 138 000,00 5 738 000,00 3 716 035,77 64,76 
6171 5172 Programové vybavení 2 420 000,00 2 420 000,00 62 210,78 2,57 
6171 5173 Cestovné 885 000,00 885 000,00 360 257,85 40,71 
6171 5175 Pohoštění 182 000,00 831 000,00 663 067,98 79,79 
6171 5176 Účastnické poplatky na konference  110 000,00 93 688,00 85,17 
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 153 000,00 1 158 000,00 1 142 490,72 98,66 
6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 005 000,00 2 053 400,00 2 019 418,31 98,35 
6171 5194 Věcné dary 305 000,00 265 000,00 252 054,90 95,12 
6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 800 000,00 800 000,00   
6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 
6171 5361 Nákup kolků 20 000,00 18 700,00 4 000,00 21,39 
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 30 000,00 27 300,00 91,00 
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům  1 300,00   
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 500 000,00 2 300 000,00 2 238 404,00 97,32 
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 038 200,00 11 527 517,59 10 706 141,64 92,87 
6171 6111 Programové vybavení 1 350 000,00 1 580 000,00 1 579 050,00 99,94 
6171 6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 9 570 000,00 5 684 877,60 59,40 
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 700 000,00 1 700 000,00   
6171 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 300 000,00   
6171 6125 Výpočetní technika 8 200 000,00 8 380 000,00 4 614 117,20 55,06 
6171 Činnost místní správy 341 611 200,00 352 184 817,59 312 251 492,51 88,66 
6310 5141 Úroky vlastní 7 000 000,00 7 000 000,00 6 730 811,11 96,15 
6310 5163 Služby peněžních ústavů 603 800,00 703 800,00 610 066,52 86,68 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 603 800,00 7 703 800,00 7 340 877,63 95,29 
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 550 000,00 6 494 000,00 6 280 524,00 96,71 
6320 5169 Nákup ostatních služeb  800,00 605,00 75,63 
6320 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 105 200,00 27 715,00 26,35 
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 600 000,00 6 600 000,00 6 308 844,00 95,59 
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  14 678 382,72 14 678 382,72 100,00 
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům  448 257,10 5 008 839 616,21 ******  
6330 5347 Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody  4 196 100,00 4 195 852,30 99,99 
6330 5348 Převody do vlastní pokladny   1 211 443,00 ******  
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6330 6363 Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje  3 105 400,00 3 105 368,10 100,00 
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  22 428 139,82 5 032 030 662,33 ******  
6399 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 20 000,00 21 000,00 999,37 4,76 
6399 5191 Zaplacené sankce a odstupné 50 000,00 50 000,00   
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 047 000,00 70 047 000,00 44 968 532,84 64,20 
6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 50 000,00   
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům  46 796 600,00 46 796 620,00 100,00 
6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.  14 432 700,00 14 431 655,20 99,99 
6399 6201 Nákup akcií 25 000 000,00 24 500 000,00 8 820 000,00 36,00 
6399 6202 Nákup majetkových podílů  2 500 000,00   
6399 Ostatní finanční operace 95 167 000,00 158 397 300,00 115 017 807,41 72,61 
6402 5366 Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO  3 008 200,00 3 007 661,16 99,98 
6402 Finanční vypořádání  3 008 200,00 3 007 661,16 99,98 
6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  395 400,00 395 414,06 100,00 
6409 5901 Nespecifikované rezervy 23 689 400,00 252 736 638,00   
6409 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  3 000,00 2 863,68 95,46 
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 800 000,00 8 817 400,00 8 156 533,43 92,50 
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 57 735 700,00 1 002 700,00   
6409 Ostatní činnosti j.n. 89 225 100,00 262 955 138,00 8 554 811,17 3,25 
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 772 980 900,00 3 318 976 201,93 7 456 139 064,95 224,65 
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -770 188 700,00 -864 293 224,11 109 992 516,41 -12,73 



Licence: S00B (mmp O) XCRGBZUC / ZU3  (10052022 14:50 / 202202111116) 
 0000ALV07DQM 

23.05.2022 14:29:00 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 18 / 23 

 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 

Krátkodobé financování z tuzemska 
 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111    ******  
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112    ******  
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113    ******  
 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114    ******  
 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech kromě 
     

 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 234 123 300,00 328 227 824,11 -724 877 567,04 -220,85 
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117    ******  
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118    ******  

Dlouhodobé financování z tuzemska 
 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121    ******  
 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122    ******  
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123 536 065 400,00 536 065 400,00 579 615 384,60 108,12 
 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124    ******  
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125    ******  
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127    ******  
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128    ******  

Krátkodobé financování ze zahraničí 
 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211    ******  
 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212    ******  
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213    ******  
 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214    ******  
 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků 

ze zahraničí 
     

 jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215    ******  
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217    ******  
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218    ******  

Dlouhodobé financování ze zahraničí 
 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221    ******  
 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222    ******  
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223    ******  
 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224    ******  
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225    ******  
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227    ******  
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228    ******  

Opravné položky k peněžním operacím 
 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      
 příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901   35 597 985,13 ******  
 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902   -328 319,10 ******  
 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905    ******  
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 770 188 700,00 864 293 224,11 -109 992 516,41 -12,73 
 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních 

účtů 
 
Základní běžný účet ÚSC 605 260 041,99 724 407 416,93 1 329 667 458,92 -724 407 416,93 
Běžné účty fondů ÚSC 1 413 698,49 384 566,79 1 798 265,28 -384 566,79 
Běžné účty celkem 606 673 740,48 724 791 983,72 1 331 465 724,20 -724 791 983,72 
Pokladna 337 146,36 85 583,32 422 729,68 -85 583,32 
 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 

Počáteční zůstatek   1 413 698,49 ******  
Příjmy celkem 45 000,00 14 723 382,72 14 695 347,53 99,81 
Výdaje celkem 11 207 000,00 16 137 081,21 14 310 780,74 88,68 
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Obrat -11 162 000,00 -1 413 698,49 384 566,79 -27,20 
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -11 162 000,00 -1 413 698,49 1 798 265,28 -127,20 
Změna stavu 11 162 000,00 1 413 698,49 -384 566,79 -27,20 
Financování  - třída 8 11 162 000,00 965 441,39   
 

VI. MAJETEK 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
 Software 40 550 019,80 -903 112,80 39 646 907,00 
 Ocenitelná práva    
 Povolenky na emise a preferenční limity    
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 016 803,85 -191 582,50 5 825 221,35 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 14 174 085,64 2 027 960,00 16 202 045,64 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 Stavby 10 957 850 266,95 208 386 578,45 11 166 236 845,40 
 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 279 649 636,18 -21 781 397,08 257 868 239,10 
 Pěstitelské celky trvalých porostů    
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 94 110 356,86 54 286,61 94 164 643,47 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 293 725,00  293 725,00 

Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
 Pozemky 2 730 709 652,08 8 115 502,92 2 738 825 155,00 
 Kulturní předměty 28 305 383,36  28 305 383,36 
 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji    
 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 82 187 817,99 -41 888 469,35 40 299 348,64 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 399 755,20 -102 131,20 11 297 624,00 
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 161 930 359,71 312 833 926,67 474 764 286,38 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 4 752 100,00 -4 752 100,00  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5 501 283,75 -1 286 739,35 4 214 544,40 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    

Dlouhodobý finanční majetek 
 Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 1 303 047 107,78 21 230 850,00 1 324 277 957,78 
 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 820 487 508,76 6 000 000,00 826 487 508,76 
 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti    
 Ostatní dlouhodobé půjčky    
 Termínované vklady dlouhodobé    
 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 53 422 080,00 -2 500 050,00 50 922 030,00 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Oprávky k softwaru -34 520 874,20 678 060,00 -33 842 814,20 
 Oprávky k ocenitelným právům -194 369,00 -6 672,00 -201 041,00 
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -6 016 803,85 191 582,50 -5 825 221,35 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -10 615 636,00 -652 928,00 -11 268 564,00 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 Oprávky ke stavbám -4 350 917 980,86 -218 629 640,65 -4 569 547 621,51 
 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -128 088 716,47 -4 118 074,18 -132 206 790,65 
 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -94 110 356,86 -54 286,61 -94 164 643,47 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -22 568,00 -14 688,00 -37 256,00 

Materiál 
 Pořízení materiálu    
 Materiál na skladě 7 961 072,87 -847 337,76 7 113 735,11 
 Materiál na cestě    
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Zásoby vlastní výroby 
 Nedokončená výroba    
 Polotovary vlastní výroby    
 Výrobky 99 270,80 -84 463,80 14 807,00 

Zboží 
 Pořízení zboží    
 Zboží na skladě    
 Zboží na cestě    
 Ostatní zásoby 849 800,00 100 000,00 949 800,00 

Opravné položky k douhodobému nehmotnému majetku 
 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Opravné položky k software    
 Opravné položky k ocenitelným právům    
 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům    
 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    
 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmot. majetku -1 345 076,00 100 000,00 -1 245 076,00 

Opravné položky k douhodobému hmotnému majetku 
 Opravné položky k pozemkům    
 Opravné položky ke kulturním předmětům    
 Opravné položky ke stavbám    
 Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí    
 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    
 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému 

majetku 
-3 522 968,00 641 728,00 -2 881 240,00 

Opravné položky k douhodobému finančnímu majetku 
 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhod.vlivem  -4 051 158,00 -4 051 158,00 
 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podst. vlivem -54 731 843,24 -6 379 819,33 -61 111 662,57 
 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držených po splatn.    
 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám    
 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku    
 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku    
 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 

2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 
obcemi 

 115 600,00 115 524,03 99,93 

2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  79 000,00 79 000,00 100,00 
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí  2 903 900,00 2 881 445,00 99,23 
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  100 445 800,00 100 445 666,55 100,00 
4134 Převody z rozpočtových účtů  14 678 382,72 4 995 835 422,83 34 035,

33 
4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi - příjmy 
 42 928 700,00 42 928 735,00 100,00 

4138 Převody z vlastní pokladny   28 445 762,00  
4139 Ostatní převody z vlastních fondů  448 257,10 448 257,10 100,00 
5323 Neinvestiční transfery krajům 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 100,00 
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 

úrovně 
188 000,00 158 000,00 158 000,00 100,00 

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů  14 678 382,72 14 678 382,72 100,00 
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům  448 257,10 5 008 839 616,21 1 117 4

03,30 
5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi - výdaje 
 4 196 100,00 4 195 852,30 99,99 

5348 Převody do vlastní pokladny   1 211 443,00  
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 

obcemi 
 3 008 200,00 3 007 661,16 99,98 

6342 Investiční transfery krajům 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 
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VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 
UZ Položka text Rozpočet po změnách 

(Příjmy) 
Rozpočet po změnách 

(Výdaje) 
Výsledek od počátku 

roku (Příjmy) 
Výsledek od počátku 

roku (Výdaje) 

 
13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 628 000,00  x 628 000,00  x 
13010 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně 0,00  x 0,00  x 
13010 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 474 100,00  x 252 684,00  
13010 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 115 000,00  x 62 671,00  
13010 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 43 000,00  x 22 741,00  
13010 5169 Nákup ostatních služeb x 2 143 100,00  x 86 973,00  
13010 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 10 000,00  x 3 943,00  
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 628 000,00  2 785 200,00  628 000,00  429 012,00  
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 15 248 800,00  x 15 248 800,00  x 
13011 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 10 734 400,00  x 10 734 194,00  
13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 666 000,00  x 2 662 209,00  
13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 967 500,00  x 966 074,00  
13011 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 45 400,00  x 45 357,41  
13011 5151 Studená voda x 22 300,00  x 18 675,00  
13011 5152 Teplo x 183 500,00  x 144 147,00  
13011 5154 Elektrická energie x 37 000,00  x 28 418,00  
13011 5156 Pohonné hmoty a maziva x 22 000,00  x 21 925,33  
13011 5167 Služby školení a vzdělávání x 293 500,00  x 288 160,00  
13011 5169 Nákup ostatních služeb x 12 000,00  x 11 097,00  
13011 5173 Cestovné x 25 200,00  x 20 502,00  
13011 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 240 000,00  x 167 623,00  
13011 Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD 15 248 800,00  15 248 800,00  15 248 800,00  15 108 381,74  
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00  x 0,00  x 
13013 OP zaměstnanost 2014-2020 0,00  0,00  0,00  0,00  
13014 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 29 100,00  x 29 054,55  x 
13014 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 29 100,00  x 29 054,55  
13014 Potravinová pomoc dětem v nouzi - EU 29 100,00  29 100,00  29 054,55  29 054,55  
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 635 000,00  x 3 634 989,00  x 
13015 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 2 642 000,00  x 3 503 779,00  
13015 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 668 000,00  x 877 385,00  
13015 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 235 000,00  x 315 341,00  
13015 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 90 000,00  x 58 258,00  
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD 3 635 000,00  3 635 000,00  3 634 989,00  4 754 763,00  
13018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 289 300,00  x 289 343,00  x 
13018 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 216 200,00  x 216 250,00  
13018 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 53 600,00  x 53 630,00  
13018 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 19 500,00  x 19 463,00  
13018 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecní 289 300,00  289 300,00  289 343,00  289 343,00  
13020 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 72 000,00  x 72 000,00  x 
13020 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 72 000,00  x 72 000,00  
13020 Ostatní dotace související s COVID-19, které nespa 72 000,00  72 000,00  72 000,00  72 000,00  
13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00  x 0,00  x 
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00  0,00  0,00  0,00  
13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 91 704 000,00  x 91 704 000,00  x 
13305 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 91 704 000,00  x 91 704 000,00  
13305 Neiv. nedávkové transfery na sociální služby 91 704 000,00  91 704 000,00  91 704 000,00  91 704 000,00  
13351 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 25 752 600,00  x 25 752 620,00  x 
13351 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 25 752 600,00  x 25 752 620,00  
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu soc.s 25 752 600,00  25 752 600,00  25 752 620,00  25 752 620,00  
14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00  x 0,00  x 
14004 Neinvestiční transfery  krajům o požární ochraně 0,00  0,00  0,00  0,00  
14007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 684 800,00  x 1 684 800,00  x 
14007 5021 Ostatní osobní výdaje x 64 800,00  x 35 415,00  
14007 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 1 620 000,00  x 1 291 680,00  
14007 Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců 1 684 800,00  1 684 800,00  1 684 800,00  1 327 095,00  
14036 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 470 000,00  x 470 000,00  x 
14036 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 470 000,00  x 470 000,00  
14036 Dotační program státu (Ministerstva vnitra) 470 000,00  470 000,00  470 000,00  470 000,00  
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 408 000,00  x 407 921,37  x 
17015 IROP - program č. 117030 - SR - NIV 408 000,00  0,00  407 921,37  0,00  
17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 6 934 700,00  x 6 934 663,30  x 
17016 IROP - program č. 117030 - EU - NIV 6 934 700,00  0,00  6 934 663,30  0,00  
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 918 000,00  x 917 999,69  x 
17017 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 579 500,00  x 503 326,62  
17017 5021 Ostatní osobní výdaje x 93 300,00  x 90 780,00  
17017 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 156 900,00  x 146 333,74  
17017 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 56 900,00  x 53 105,10  
17017 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 800,00  x 1 770,53  
17017 5169 Nákup ostatních služeb x 27 900,00  x 15 972,00  
17017 5175 Pohoštění x 1 700,00  x 1 527,15  
17017 OP Technická pomoc 2014 +,SR-NIV 918 000,00  918 000,00  917 999,69  812 815,14  
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 202 000,00  x 5 201 998,14  x 
17018 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 3 284 400,00  x 2 852 184,20  
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17018 5021 Ostatní osobní výdaje x 528 700,00  x 514 420,00  
17018 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 888 800,00  x 829 224,55  
17018 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 322 600,00  x 300 928,76  
17018 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 100,00  x 10 033,02  
17018 5169 Nákup ostatních služeb x 158 600,00  x 90 508,00  
17018 5175 Pohoštění x 8 800,00  x 8 653,85  
17018 OP Technická pomoc 2014 +,EU-NIV 5 202 000,00  5 202 000,00  5 201 998,14  4 605 952,38  
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 685 850,00  x 4 685 735,20  x 
17968 6121 Budovy, haly a stavby x 2 136 000,00  x 1 900 114,12  
17968 IROP - program č. 117030 - SR - INV 4 685 850,00  2 136 000,00  4 685 735,20  1 900 114,12  
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 79 657 550,00  x 79 657 498,41  x 
17969 6121 Budovy, haly a stavby x 36 310 200,00  x 32 301 940,08  
17969 IROP - program č. 117030 - EU - INV 79 657 550,00  36 310 200,00  79 657 498,41  32 301 940,08  
29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 47 100,00  x 47 040,00  x 
29014 5169 Nákup ostatních služeb x 47 100,00  x 47 040,00  
29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 47 100,00  47 100,00  47 040,00  47 040,00  
33063 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0,00  x 0,00  x 
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 367 700,00  x 12 367 129,00  x 
33063 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 396 300,00  x 388 731,45  
33063 5021 Ostatní osobní výdaje x 1 246 400,00  x 1 246 337,30  
33063 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 278 800,00  x 278 202,15  
33063 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 101 500,00  x 101 237,88  
33063 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek x 2 400,00  x 2 313,25  
33063 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 500,00  x 7 402,40  
33063 5167 Služby školení a vzdělávání x 2 000,00  x 1 900,00  
33063 5169 Nákup ostatních služeb x 50 300,00  x 49 960,50  
33063 5175 Pohoštění x 3 500,00  x 3 376,15  
33063 5179 Ostatní nákupy j.n. x 47 500,00  x 47 500,00  
33063 5194 Věcné dary x 1 300,00  x 1 156,15  
33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 10 230 200,00  x 10 229 629,00  
33063 OP VVV - PO2 neinvestice SR 12 367 700,00  12 367 700,00  12 367 129,00  12 357 746,23  
33075 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 100,00  x 14 080,00  x 
33075 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 14 100,00  x 14 080,00  
33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 14 100,00  14 100,00  14 080,00  14 080,00  
33166 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 149 700,00  x 149 700,00  x 
33166 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 149 700,00  x 149 700,00  
33166 Soutěže 149 700,00  149 700,00  149 700,00  149 700,00  
34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 445 000,00  x 1 445 000,00  x 
34054 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem x 282 000,00  x 282 000,00  
34054 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. x 1 096 000,00  x 1 096 000,00  
34054 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám x 67 000,00  x 67 000,00  
34054 Program regenerace MPR a zón - NV 1 445 000,00  1 445 000,00  1 445 000,00  1 445 000,00  
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 023 000,00  x 2 023 000,00  x 
34070 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 2 023 000,00  x 2 023 000,00  
34070 Kulturní aktivity 2 023 000,00  2 023 000,00  2 023 000,00  2 023 000,00  
34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 840 000,00  x 24 840 000,00  x 
34352 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 24 840 000,00  x 24 840 000,00  
34352 Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 24 840 000,00  24 840 000,00  24 840 000,00  24 840 000,00  
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 20 600,00  x 20 550,00  x 
35019 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 20 600,00  x 20 550,00  
35019 Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 20 600,00  20 600,00  20 550,00  20 550,00  
89509 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 650 850,00  x 650 811,00  x 
89509 Neproduktivní investice v lesích - SR - IV 650 850,00  0,00  650 811,00  0,00  
89510 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 637 950,00  x 637 922,00  x 
89510 Neproduktivní investice v lesích – IV-EU 637 950,00  0,00  637 922,00  0,00  
90002 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00  x 0,00  x 
90002 Národní program životního prostředí - NIV 0,00  0,00  0,00  0,00  
90500 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 984 650,00  x 1 984 635,35  x 
90500 4234 Investiční transfery z finančních mechanismů 0,00  x 0,00  x 
90500 6121 Budovy, haly a stavby x 1 984 650,00  x 0,00  
90500 Norské fondy – investice 1 984 650,00  1 984 650,00  1 984 635,35  0,00  
90503 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 350 250,00  x 350 229,76  x 
90503 6121 Budovy, haly a stavby x 350 250,00  x 0,00  
90503 Norské Fondy-spolufinancování-IV 350 250,00  350 250,00  350 229,76  0,00  
91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 147 900 500,00  x 147 900 435,46  x 
91628 6121 Budovy, haly a stavby x 143 646 800,00  x 143 646 726,06  
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 147 900 500,00  143 646 800,00  147 900 435,46  143 646 726,06  
92501 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6 295 900,00  x 6 295 828,10  x 
92501 6121 Budovy, haly a stavby x 3 190 500,00  x 3 190 460,00  
92501 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích IV 6 295 900,00  3 190 500,00  6 295 828,10  3 190 460,00  
98032 5156 Pohonné hmoty a maziva x 18 000,00  x 18 000,00  
98032 Krizové situace 2021 (mimo povodní) 0,00  18 000,00  0,00  18 000,00  
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98033 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 000,00 x 9 000,00 x 
98033 5169 Nákup ostatních služeb x 9 000,00 x 0,00 
98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 
98037 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 974 100,00 x 22 974 082,72 x 
98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompen 22 974 100,00 0,00 22 974 082,72 0,00 
98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5 300,00 x 5 289,28 x 
98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 620,00 x 2 618,76 
98071 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 
98071 5175 Pohoštění x 2 680,00 x 2 670,52 
98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 5 300,00 5 300,00 5 289,28 5 289,28 
98193 2222 Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. 0,00 x 0,00 x 
98193 Volby do VÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S 
JEJICH MAJETKEM 

viz. příloha č. 2 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky 

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová 
Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka 
Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát 
Podpisový záznam 
statutárního zástupce 
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sestavený ke dni 23.05.2022 

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 

Sídlo účetní jednotky 
ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 
obec Pardubice I 
PSČ, pošta 53021 

Kontaktní údaje 
telefon 466859111 
fax 
e-mail posta@mmp.cz 
WWW stránky 

Doplňující údaje organizace 

Obsah závěrečného účtu 
I. Plnění rozpočtu příjmů 
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně 
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem 
XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Daňové příjmy 1 456 072 000,00 1 702 795 800,00 1 869 674 270,88 
Nedaňové příjmy 381 052 400,00 270 274 183,00 296 993 414,88 
Kapitálové příjmy 311 840 000,00 91 809 600,00 92 137 637,50 
Přijaté transfery 91 510 100,00 720 005 527,56 6 082 027 435,54 
PŘÍJMY CELKEM 2 240 474 500,00 2 784 885 110,56 8 340 832 758,80 
Konsolidace příjmů 118 111 253,56 5 480 168 395,04 
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 2 240 474 500,00 2 666 773 857,00 2 860 664 363,76 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 260 000 000,00 278 149 100,00 278 149 124,51 
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 500 000,00 16 720 400,00 16 720 408,78 
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 35 000 000,00 43 359 100,00 43 359 140,85 
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 297 500 000,00 338 228 600,00 338 228 674,14 
1121 Daň z příjmů právnických osob 210 000 000,00 365 845 300,00 365 845 383,41 
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 46 796 600,00 46 796 620,00 
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 210 000 000,00 412 641 900,00 412 642 003,41 
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 507 500 000,00 750 870 500,00 750 870 677,55 
1211 Daň z přidané hodnoty 669 942 000,00 670 000 100,00 818 082 863,57 
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 669 942 000,00 670 000 100,00 818 082 863,57 
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 669 942 000,00 670 000 100,00 818 082 863,57 
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 100 000,00 100 000,00 385 708,29 
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 000,00 50 000,00 53 485,59 
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 150 000,00 150 000,00 439 193,88 
1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 48 187 500,00 49 794 500,00 51 238 810,63 
1341 Poplatek ze psů 2 248 500,00 2 263 000,00 2 293 405,19 
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 630 000,00 6 388 400,00 8 690 612,71 
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 100 000,00 90 980,00 
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 55 166 000,00 58 545 900,00 62 313 808,53 
1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr 1 250 000,00 1 250 000,00 1 641 600,00 
1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 30 000,00 
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 250 000,00 1 250 000,00 1 671 600,00 
1361 Správní poplatky 28 064 000,00 27 979 300,00 25 083 295,61 
136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 28 064 000,00 27 979 300,00 25 083 295,61 
1381 Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her 5 000 000,00 5 000 000,00 12 064 037,98 
1382 Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří 599,23 
1385 Dílčí daň z technických her 45 000 000,00 45 000 000,00 56 493 471,05 
138 DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER 50 000 000,00 50 000 000,00 68 558 108,26 
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 134 630 000,00 137 925 200,00 158 066 006,28 
1511 Daň z nemovitých věcí 144 000 000,00 144 000 000,00 142 654 723,48 
151 DANĚ Z MAJETKU 144 000 000,00 144 000 000,00 142 654 723,48 
15 MAJETKOVÉ DANĚ 144 000 000,00 144 000 000,00 142 654 723,48 
1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 1 456 072 000,00 1 702 795 800,00 1 869 674 270,88 
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 37 970 000,00 39 643 400,00 42 639 239,37 
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 350 000,00 1 355 500,00 3 803 198,41 
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 39 320 000,00 40 998 900,00 46 442 437,78 
2122 Odvody příspěvkových organizací 1 615 000,00 1 615 000,00 
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 1 615 000,00 1 615 000,00 
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300 000,00 5 300 000,00 7 474 514,01 
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 135 701 100,00 135 859 100,00 133 540 583,78 
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 967 250,20 
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 1 090 000,00 1 119 970,44 
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 143 501 100,00 144 249 100,00 144 115 977,94 
2140 Neúrok.příjmy z fin.derivátů kromě k vl.dluhop. 13 659,51 
2141 Příjmy z úroků (část) 1 159 900,00 1 173 200,00 2 820 499,84 
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 1 159 900,00 1 173 200,00 2 820 499,84 
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21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 183 981 000,00 188 036 200,00 194 993 915,56 
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 319 500,00 15 400 500,00 19 661 331,76 
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 15 319 500,00 15 400 500,00 19 661 331,76 
2223 Příjmy z finanč.vypořádání mezi krajem a obcemi  115 600,00 115 524,03 
2226 Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi  79 000,00 79 000,00 
2229 Ostat.přijaté vratky transferů a podobné příjmy  413 900,00 1 969 309,85 
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ 

PŘÍJMY 
 608 500,00 2 163 833,88 

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 15 319 500,00 16 009 000,00 21 825 165,64 
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 7 700,00 11 200,00 337 986,00 
231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 7 700,00 11 200,00 337 986,00 
2321 Přijaté neinvestiční dary  228 900,00 228 868,00 
2322 Přijaté pojistné náhrady 2 000 000,00 2 197 400,00 5 704 782,00 
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 62 697 900,00 63 068 880,00 73 099 301,03 
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 117 046 300,00 302 603,00 383 396,65 
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 181 744 200,00 65 797 783,00 79 416 347,68 
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 181 751 900,00 65 808 983,00 79 754 333,68 
2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.  420 000,00 420 000,00 
242 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.  420 000,00 420 000,00 
24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ  420 000,00 420 000,00 
2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 381 052 400,00 270 274 183,00 296 993 414,88 
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 39 814 200,00 40 308 882,93 
3112 Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí 3 000 000,00 51 919 400,00 51 112 362,57 
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku  76 000,00 396 392,00 
311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 5 000 000,00 91 809 600,00 91 817 637,50 
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 306 840 000,00   
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 306 840 000,00   
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 311 840 000,00 91 809 600,00 91 817 637,50 
3201 Příjmy z prodeje akcií   320 000,00 
320 PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU   320 000,00 
32 PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU   320 000,00 
3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 311 840 000,00 91 809 600,00 92 137 637,50 

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 2 148 964 400,00 2 064 879 583,00 2 258 805 323,26 
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.  25 855 100,00 25 855 082,72 
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 90 821 100,00 91 274 738,00 91 274 738,00 
4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů  114 900,00 114 903,00 
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 674 000,00 104 041 736,00 104 029 570,50 
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 91 495 100,00 221 286 474,00 221 274 294,22 
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 2 918 900,00 2 896 445,00 
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  100 485 800,00 100 485 666,55 
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 15 000,00 103 404 700,00 103 382 111,55 
4134 Převody z rozpočtových účtů  18 571 096,46 5 369 382 851,12 
4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod  47 124 800,00 47 124 587,30 
4138 Převody z vlastní pokladny   43 245 696,00 
4139 Ostatní převody z vlastních fondů  448 257,10 448 257,10 
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ  66 144 153,56 5 460 201 391,52 
4152 Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí  391 000,00 390 971,35 
415 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ  391 000,00 390 971,35 
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 91 510 100,00 391 226 327,56 5 785 248 768,64 
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů  157 820 100,00 157 819 861,67 
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu  118 992 000,00 118 991 801,71 
421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ  276 812 100,00 276 811 663,38 
4251 Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody  51 967 100,00 19 967 003,52 
425 INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ  51 967 100,00 19 967 003,52 
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE  328 779 200,00 296 778 666,90 
4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 91 510 100,00 720 005 527,56 6 082 027 435,54 
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P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 2 240 474 500,00 2 784 885 110,56 8 340 832 758,80 
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
Běžné výdaje 2 041 145 700,00 2 672 667 006,06 7 518 124 833,43 
Kapitálové výdaje 1 066 620 900,00 1 148 533 680,00 628 083 306,29 
VÝDAJE CELKEM 3 107 766 600,00 3 821 200 686,06 8 146 208 139,72 
Konsolidace výdajů  118 111 253,56 5 480 168 395,04 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 3 107 766 600,00 3 703 089 432,50 2 666 039 744,68 
 
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 314 378 963,00 315 936 645,46 301 395 197,00 
5019 Ostatní platy 116 900,00 146 293,83 81 661,90 
501 PLATY 314 495 863,00 316 082 939,29 301 476 858,90 
5021 Ostatní osobní výdaje 11 672 000,00 15 726 417,50 13 231 010,00 
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 20 549 600,00 20 431 100,00 18 629 378,00 
5024 Odstupné  2 000 000,00 551 821,00 
5026 Odchodné 4 000 000,00 2 000 000,00 738 300,00 
5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 90 000,00 88 600,00 43 876,50 
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 36 311 600,00 40 246 117,50 33 194 385,50 
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 79 841 258,00 83 253 767,92 79 337 248,00 
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 962 879,00 31 754 078,62 29 712 754,00 
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 317 700,00 1 363 100,00 1 281 194,57 
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 41 200,00 55 389,00 27 185,32 
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 111 163 037,00 116 426 335,54 110 358 381,89 
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 222 500,00 262 400,00 220 986,08 
504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 222 500,00 262 400,00 220 986,08 
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 462 193 000,00 473 017 792,33 445 250 612,37 
5122 Podlimitní věcná břemena 115 000,00 109 270,00 26 644,80 
5123 Podlimitní technické zhodnocení 369 000,00 770 900,00 381 937,69 
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem 484 000,00 880 170,00 408 582,49 
5131 Potraviny 145 000,00 180 700,00 128 480,65 
5132 Ochranné pomůcky 1 016 200,00 1 071 900,00 346 245,17 
5133 Léky a zdravotnický materiál 193 000,00 1 904 307,00 1 474 147,78 
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 012 000,00 712 000,00 335 602,70 
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 446 000,00 1 423 700,00 1 272 414,34 
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 680 000,00 15 279 200,00 9 963 996,42 
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 10 000,00 10 000,00 6 813,64 
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 602 700,00 14 986 237,02 10 256 058,09 
513 NÁKUP MATERIÁLU 38 104 900,00 35 568 044,02 23 783 758,79 
5141 Úroky vlastní 7 016 000,00 7 016 000,00 6 740 975,16 
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 20 000,00 21 000,00 999,37 
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 7 036 000,00 7 037 000,00 6 741 974,53 
5151 Studená voda 25 102 000,00 19 592 500,00 15 202 922,98 
5152 Teplo 33 151 000,00 36 226 000,00 33 368 408,40 
5153 Plyn 963 000,00 2 303 800,00 1 558 073,16 
5154 Elektrická energie 10 049 600,00 11 400 300,00 7 703 300,31 
5155 Pevná paliva  1 500,00 1 050,00 
5156 Pohonné hmoty a maziva 2 210 500,00 2 409 500,00 1 933 100,44 
5157 Teplá voda 23 000,00 23 500,00 3 063,50 
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 71 499 100,00 71 957 100,00 59 769 918,79 
5161 Poštovní služby 3 240 500,00 4 062 442,00 3 816 973,52 
5162 Služby elektronických komunikací 1 710 400,00 1 773 409,00 1 437 099,74 
5163 Služby peněžních ústavů 7 684 800,00 7 786 300,00 7 380 347,24 
5164 Nájemné 7 277 300,00 7 540 130,00 6 514 724,92 
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 673 000,00 9 433 300,00 4 027 478,92 
5167 Služby školení a vzdělávání 4 498 000,00 4 394 500,00 3 159 024,37 
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 21 302 500,00 23 741 200,00 14 224 413,64 
5169 Nákup ostatních služeb 304 885 500,00 336 311 619,65 287 072 305,84 
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516 NÁKUP SLUŽEB 357 272 000,00 395 042 900,65 327 632 368,19 
5171 Opravy a udržování 154 020 700,00 215 785 400,00 176 632 669,84 
5172 Programové vybavení 4 029 000,00 2 950 400,00 221 628,28 
5173 Cestovné 1 632 000,00 1 490 100,00 537 763,23 
5175 Pohoštění 2 199 200,00 2 432 504,00 1 835 287,63 
5176 Účastnické poplatky na konference 17 000,00 137 000,00 100 763,00 
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 737 400,00 1 795 000,00 1 617 690,72 
517 OSTATNÍ NÁKUPY 163 635 300,00 224 590 404,00 180 945 802,70 
5191 Zaplacené sankce a odstupné 52 000,00 52 100,00 72,00 
5192 Poskytnuté náhrady 1 617 500,00 2 585 800,00 2 243 616,63 
5194 Věcné dary 3 020 200,00 2 655 905,00 2 216 125,63 
5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 902 500,00 892 500,00  
5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 2 579 500,00 2 590 500,00 1 909 214,00 
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 8 171 700,00 8 776 805,00 6 369 028,26 
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 646 203 000,00 743 852 423,67 605 651 433,75 
5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 650 000,00 1 495 500,00 929 474,00 
5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 272 660 900,00 284 249 500,00 283 552 659,00 
521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 273 310 900,00 285 745 000,00 284 482 133,00 
5221 Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo 36 553 600,00 48 746 100,00 48 397 208,00 
5222 Neinvestiční transfery spolkům 61 287 100,00 59 789 310,00 57 675 280,00 
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.  3 949 400,00 3 949 400,00 
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 22 598 000,00 4 320 700,00 1 375 000,00 
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM 

ORGANIZACÍM 
120 438 700,00 116 805 510,00 111 396 888,00 

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 393 749 600,00 402 550 510,00 395 879 021,00 
5319 Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům 376 000,00 477 720,00 477 718,00 
531 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 376 000,00 477 720,00 477 718,00 
5323 Neinvestiční transfery krajům 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 
5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 188 000,00 158 000,00 158 000,00 
532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 7 988 000,00 7 958 000,00 7 958 000,00 
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 284 683 000,00 298 238 430,00 296 104 403,98 
5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 89 300 000,00 165 312 200,00 164 983 078,84 
5339 Neinvestiční transfery cizím PO 261 500,00 2 128 600,00 1 977 376,00 
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 374 244 500,00 465 679 230,00 463 064 858,82 
5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů  18 496 096,46 18 165 495,61 
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům  523 257,10 5 388 753 319,61 
5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody  47 124 800,00 47 124 587,30 
5348 Převody do vlastní pokladny   6 157 989,00 
534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM  66 144 153,56 5 460 201 391,52 
5361 Nákup kolků 232 000,00 177 100,00 102 000,00 
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 462 900,00 70 517 400,00 45 157 479,62 
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 53 000,00 54 300,00  
5364 Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů  395 400,00 395 414,06 
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 120 000,00 46 916 600,00 46 856 825,00 
5366 Výdaje z finanč.vypořádání mezi krajem a obcemi  3 008 200,00 3 007 661,16 
536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 70 867 900,00 121 069 000,00 95 519 379,84 
53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 453 476 400,00 661 328 103,56 6 027 221 348,18 
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 479 000,00 4 583 623,00 4 104 448,00 
542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 2 479 000,00 4 583 623,00 4 104 448,00 
5492 Dary obyvatelstvu 1 180 000,00 430 000,00 57 000,00 
5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 000,00 552 660,00 501 910,00 
5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 13 000,00 4 000,00 3 997,00 
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 14 797 060,00 19 593 284,11 16 639 546,14 
549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 15 993 060,00 20 579 944,11 17 202 453,14 
54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 18 472 060,00 25 163 567,11 21 306 901,14 
5632 Neinv.půjč.prostř.státním fondům  5 000,00  
563 NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ  5 000,00  
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56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY  5 000,00  
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 000,00 289 000,00 222 274,00 
581 VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU 200 000,00 289 000,00 222 274,00 
58 VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU 200 000,00 289 000,00 222 274,00 
5901 Nespecifikované rezervy 56 491 740,00 340 873 109,39  
5903 Rezerva na krizová opatření 2 543 900,00 2 300 700,00  
5904 Převody neoprávněně použit. dotací zpět poskyt.  3 000,00 2 863,68 
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 816 000,00 23 283 800,00 22 590 379,31 
590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 66 851 640,00 366 460 609,39 22 593 242,99 
59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 66 851 640,00 366 460 609,39 22 593 242,99 
5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 2 041 145 700,00 2 672 667 006,06 7 518 124 833,43 
6111 Programové vybavení 1 350 000,00 3 283 100,00 3 282 125,00 
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 5 362 000,00 8 075 500,00 4 617 557,00 
611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 6 712 000,00 11 358 600,00 7 899 682,00 
6121 Budovy, haly a stavby 936 036 200,00 962 801 900,00 522 024 834,96 
6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 162 000,00 25 625 600,00 16 141 140,77 
6123 Dopravní prostředky 300 000,00 2 596 000,00 2 004 071,82 
6125 Výpočetní technika 8 245 000,00 13 507 100,00 9 695 618,83 
6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 5 000,00   
612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 950 748 200,00 1 004 530 600,00 549 865 666,38 
6130 Pozemky 8 200 000,00 19 465 000,00 9 265 824,39 
613 POZEMKY 8 200 000,00 19 465 000,00 9 265 824,39 
6142 Nadlimitní věcná břemena 100 000,00 50 000,00  
614 NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA A PRÁVO STAVBY 100 000,00 50 000,00  
61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 965 760 200,00 1 035 404 200,00 567 031 172,77 
6201 Nákup akcií 25 000 000,00 24 500 000,00 8 820 000,00 
6202 Nákup majetkových podílů  8 500 000,00 6 000 000,00 
620 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 25 000 000,00 33 000 000,00 14 820 000,00 
62 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 25 000 000,00 33 000 000,00 14 820 000,00 
6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám  310 000,00 230 000,00 
631 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM  310 000,00 230 000,00 
6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s. 7 000 000,00 8 909 000,00 8 909 000,00 
6322 Investiční transfery spolkům 5 000 000,00 6 767 000,00 6 767 000,00 
6323 Inv. transfery církvím a náboženským společnost  313 000,00 312 448,00 
632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 12 000 000,00 15 989 000,00 15 988 448,00 
6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 3 400 000,00 6 298 280,00 6 298 282,00 
633 INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 3 400 000,00 6 298 280,00 6 298 282,00 
6341 Investiční transfery obcím  1 100 000,00 1 100 000,00 
6342 Investiční transfery krajům 700 000,00 700 000,00 700 000,00 
634 INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 700 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 
6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 625 000,00 2 362 400,00 1 948 400,00 
635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 1 625 000,00 2 362 400,00 1 948 400,00 
6363 Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod  51 967 100,00 19 967 003,52 
636 INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM  51 967 100,00 19 967 003,52 
63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 17 725 000,00 78 726 780,00 46 232 133,52 
6901 Rezervy kapitálových výdajů 58 135 700,00 1 402 700,00  
690 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 58 135 700,00 1 402 700,00  
69 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 58 135 700,00 1 402 700,00  
6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 1 066 620 900,00 1 148 533 680,00 628 083 306,29 

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 3 107 766 600,00 3 821 200 686,06 8 146 208 139,72 

 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)  -867 292 100,00 -1 036 315 575,50 194 624 619,08 
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 
 

Krátkodobé financování z tuzemska 
 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111    
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112    
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113    
 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114    
 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

kromě 
    

 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 331 226 700,00 500 250 175,50 -809 493 188,65 
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117    
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118    

Dlouhodobé financování z tuzemska 
 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121    
 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122    
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123 536 065 400,00 536 065 400,00 579 615 384,60 
 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124    
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125    
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127    
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128    

Krátkodobé financování ze zahraničí 
 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211    
 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212    
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213    
 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214    
 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze 

zahraničí 
    

 jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215    
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217    
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218    

Dlouhodobé financování ze zahraničí 
 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221    
 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222    
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223    
 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224    
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225    
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227    
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228    

Opravné položky k peněžním operacím 
 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter     
 příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901   35 581 504,07 
 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902   -328 319,10 
 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905    
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 867 292 100,00 1 036 315 575,50 -194 624 619,08 
 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních 

účtů 
 
Základní běžný účet ÚSC 784 456 282,25 808 379 033,48 1 592 835 315,73 -808 379 033,48 
Běžné účty fondů ÚSC 3 262 059,37 999 790,85 4 261 850,22 -999 790,85 
Běžné účty celkem 787 718 341,62 809 378 824,33 1 597 097 165,95 -809 378 824,33 
Pokladna 459 834,36 114 364,32 574 198,68 -114 364,32 
 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Počáteční zůstatek   3 262 059,37 
Příjmy celkem 46 900,00 18 542 796,46 18 379 325,29 
Výdaje celkem 15 884 900,00 21 682 156,50 17 379 534,44 
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Obrat -15 838 000,00 -3 139 360,04 999 790,85 
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -15 838 000,00 -3 139 360,04 4 261 850,22 
Změna stavu 15 838 000,00 3 139 360,04 -999 790,85 
Financování  - třída 8 15 838 000,00 2 691 102,94  
 

VI. MAJETEK 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
 Software 40 818 442,30 -903 112,80 39 915 329,50 
 Ocenitelná práva    
 Povolenky na emise a preferenční limity    
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 738 726,63 -181 237,00 8 557 489,63 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 15 294 085,64 2 027 960,00 17 322 045,64 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 Stavby 10 957 850 266,95 208 386 578,45 11 166 236 845,40 
 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 302 034 452,48 -19 641 565,77 282 392 886,71 
 Pěstitelské celky trvalých porostů    
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 119 438 672,77 872 373,48 120 311 046,25 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 362 061,00  362 061,00 

Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
 Pozemky 2 730 709 652,08 8 115 502,92 2 738 825 155,00 
 Kulturní předměty 28 496 183,36  28 496 183,36 
 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji    
 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 82 187 817,99 -41 888 469,35 40 299 348,64 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 399 755,20 -102 131,20 11 297 624,00 
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 184 128 600,04 329 701 022,24 513 829 622,28 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 4 752 100,00 -4 752 100,00  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5 710 233,75 -1 461 803,30 4 248 430,45 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    

Dlouhodobý finanční majetek 
 Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 1 303 047 107,78 21 230 850,00 1 324 277 957,78 
 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 820 487 508,76 6 000 000,00 826 487 508,76 
 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti    
 Ostatní dlouhodobé půjčky    
 Termínované vklady dlouhodobé    
 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 53 422 080,00 -2 500 050,00 50 922 030,00 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Oprávky k softwaru -34 749 627,40 662 668,00 -34 086 959,40 
 Oprávky k ocenitelným právům -194 369,00 -6 672,00 -201 041,00 
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -8 738 726,63 181 237,00 -8 557 489,63 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -11 476 926,00 -711 504,00 -12 188 430,00 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 Oprávky ke stavbám -4 350 917 980,86 -218 629 640,65 -4 569 547 621,51 
 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -139 677 944,06 -5 708 733,78 -145 386 677,84 
 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -119 438 672,77 -872 373,48 -120 311 046,25 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -40 368,00 -23 232,00 -63 600,00 

Materiál 
 Pořízení materiálu    
 Materiál na skladě 8 179 831,60 -854 138,80 7 325 692,80 
 Materiál na cestě    
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Zásoby vlastní výroby 
 Nedokončená výroba    
 Polotovary vlastní výroby    
 Výrobky 99 270,80 -84 463,80 14 807,00 

Zboží 
 Pořízení zboží    
 Zboží na skladě    
 Zboží na cestě    
 Ostatní zásoby 849 800,00 100 000,00 949 800,00 

Opravné položky k douhodobému nehmotnému majetku 
 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Opravné položky k software    
 Opravné položky k ocenitelným právům    
 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům    
 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    
 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmot. majetku -1 345 076,00 100 000,00 -1 245 076,00 

Opravné položky k douhodobému hmotnému majetku 
 Opravné položky k pozemkům    
 Opravné položky ke kulturním předmětům    
 Opravné položky ke stavbám    
 Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí    
 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    
 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému 

majetku 
-4 178 811,00 995 036,50 -3 183 774,50 

Opravné položky k douhodobému finančnímu majetku 
 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhod.vlivem  -4 051 158,00 -4 051 158,00 
 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podst. vlivem -54 731 843,24 -6 379 819,33 -61 111 662,57 
 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držených po splatn.    
 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám    
 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku    
 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku    
 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 
obcemi 

 115 600,00 115 524,03 

2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  79 000,00 79 000,00 
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 2 918 900,00 2 896 445,00 
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  100 485 800,00 100 485 666,55 
4134 Převody z rozpočtových účtů  18 571 096,46 5 369 382 851,12 
4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi - příjmy 
 47 124 800,00 47 124 587,30 

4138 Převody z vlastní pokladny   43 245 696,00 
4139 Ostatní převody z vlastních fondů  448 257,10 448 257,10 
5323 Neinvestiční transfery krajům 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 

úrovně 
188 000,00 158 000,00 158 000,00 

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů  18 496 096,46 18 165 495,61 
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům  523 257,10 5 388 753 319,61 
5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi - výdaje 
 47 124 800,00 47 124 587,30 

5348 Převody do vlastní pokladny   6 157 989,00 
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 

obcemi 
 3 008 200,00 3 007 661,16 

6341 Investiční transfery obcím  1 100 000,00 1 100 000,00 
6342 Investiční transfery krajům 700 000,00 700 000,00 700 000,00 
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VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. 

(Výdaje) 
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 

 
4122 5171 Opravy a udržování x 0,00  x 30 000,00  
4122  0,00  0,00  0,00  30 000,00  
13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 628 000,00  x 628 000,00  x 
13010 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně 0,00  x 0,00  x 
13010 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 474 100,00  x 252 684,00  
13010 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 115 000,00  x 62 671,00  
13010 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 43 000,00  x 22 741,00  
13010 5169 Nákup ostatních služeb x 2 143 100,00  x 86 973,00  
13010 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 10 000,00  x 3 943,00  
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 628 000,00  2 785 200,00  628 000,00  429 012,00  
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 15 248 800,00  x 15 248 800,00  x 
13011 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 10 734 400,00  x 10 734 194,00  
13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 666 000,00  x 2 662 209,00  
13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 967 500,00  x 966 074,00  
13011 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 45 400,00  x 45 357,41  
13011 5151 Studená voda x 22 300,00  x 18 675,00  
13011 5152 Teplo x 183 500,00  x 144 147,00  
13011 5154 Elektrická energie x 37 000,00  x 28 418,00  
13011 5156 Pohonné hmoty a maziva x 22 000,00  x 21 925,33  
13011 5167 Služby školení a vzdělávání x 293 500,00  x 288 160,00  
13011 5169 Nákup ostatních služeb x 12 000,00  x 11 097,00  
13011 5173 Cestovné x 25 200,00  x 20 502,00  
13011 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 240 000,00  x 167 623,00  
13011 Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD 15 248 800,00  15 248 800,00  15 248 800,00  15 108 381,74  
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 379 375,00  x 1 368 048,00  x 
13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 1 049 078,25  x 1 037 950,62  
13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 222 339,92  x 218 701,52  
13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 85 634,97  x 89 073,86  
13013 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 22 322,00  x 22 322,00  
13013 OP zaměstnanost 2014-2020 EU 1 379 375,00  1 379 375,14  1 368 048,00  1 368 048,00  
13014 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 29 100,00  x 29 054,55  x 
13014 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 29 100,00  x 29 054,55  
13014 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi 29 100,00  29 100,00  29 054,55  29 054,55  
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 635 000,00  x 3 634 989,00  x 
13015 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 2 642 000,00  x 3 503 779,00  
13015 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 668 000,00  x 877 385,00  
13015 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 235 000,00  x 315 341,00  
13015 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 90 000,00  x 58 258,00  
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD 3 635 000,00  3 635 000,00  3 634 989,00  4 754 763,00  
13018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 289 300,00  x 289 343,00  x 
13018 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 216 200,00  x 216 250,00  
13018 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 53 600,00  x 53 630,00  
13018 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 19 500,00  x 19 463,00  
13018 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecní 289 300,00  289 300,00  289 343,00  289 343,00  
13020 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 72 000,00  x 72 000,00  x 
13020 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 72 000,00  x 72 000,00  
13020 Ostatní dotace související s COVID-19, které nespa 72 000,00  72 000,00  72 000,00  72 000,00  
13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 447 961,00  x 447 961,00  x 
13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 323 097,00  x 323 099,76  
13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 80 387,00  x 80 384,27  
13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 27 901,00  x 27 900,97  
13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 16 326,00  x 16 326,00  
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 447 961,00  447 711,00  447 961,00  447 711,00  
13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 91 704 000,00  x 91 704 000,00  x 
13305 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 91 704 000,00  x 91 704 000,00  
13305 Neiv. nedávkové transfery na sociální služby 91 704 000,00  91 704 000,00  91 704 000,00  91 704 000,00  
13351 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 25 752 600,00  x 25 752 620,00  x 
13351 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 25 752 600,00  x 25 752 620,00  
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu soc.s 25 752 600,00  25 752 600,00  25 752 620,00  25 752 620,00  
14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 64 000,00  x 63 928,00  x 
14004 5132 Ochranné pomůcky x 47 600,00  x 47 528,00  
14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 10 000,00  x 10 000,00  
14004 5169 Nákup ostatních služeb x 6 400,00  x 6 400,00  
14004 Neinvestiční transfery  krajům o požární ochraně 64 000,00  64 000,00  63 928,00  63 928,00  
14007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 684 800,00  x 1 684 800,00  x 
14007 5021 Ostatní osobní výdaje x 64 800,00  x 35 415,00  
14007 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 1 620 000,00  x 1 291 680,00  
14007 Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců 1 684 800,00  1 684 800,00  1 684 800,00  1 327 095,00  
14036 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 470 000,00  x 470 000,00  x 
14036 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 470 000,00  x 470 000,00  
14036 Dotační program státu (Ministerstva vnitra) 470 000,00  470 000,00  470 000,00  470 000,00  
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 408 000,00  x 407 921,37  x 
17015 IROP - program č. 117030 - SR - NIV 408 000,00  0,00  407 921,37  0,00  
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17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 6 934 700,00  x 6 934 663,30  x 
17016 IROP - program č. 117030 - EU - NIV 6 934 700,00  0,00  6 934 663,30  0,00  
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 918 000,00  x 917 999,69  x 
17017 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 579 500,00  x 503 326,62  
17017 5021 Ostatní osobní výdaje x 93 300,00  x 90 780,00  
17017 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 156 900,00  x 146 333,74  
17017 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 56 900,00  x 53 105,10  
17017 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 800,00  x 1 770,53  
17017 5169 Nákup ostatních služeb x 27 900,00  x 15 972,00  
17017 5175 Pohoštění x 1 700,00  x 1 527,15  
17017 OP Technická pomoc 2014 +,SR-NIV 918 000,00  918 000,00  917 999,69  812 815,14  
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 202 000,00  x 5 201 998,14  x 
17018 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 3 284 400,00  x 2 852 184,20  
17018 5021 Ostatní osobní výdaje x 528 700,00  x 514 420,00  
17018 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 888 800,00  x 829 224,55  
17018 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 322 600,00  x 300 928,76  
17018 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 100,00  x 10 033,02  
17018 5169 Nákup ostatních služeb x 158 600,00  x 90 508,00  
17018 5175 Pohoštění x 8 800,00  x 8 653,85  
17018 OP Technická pomoc 2014 +,EU-NIV 5 202 000,00  5 202 000,00  5 201 998,14  4 605 952,38  
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6 610 750,00  x 6 610 655,65  x 
17968 6121 Budovy, haly a stavby x 2 136 000,00  x 1 900 114,12  
17968 IROP - program č. 117030 - SR - INV 6 610 750,00  2 136 000,00  6 610 655,65  1 900 114,12  
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 112 381 250,00  x 112 381 146,06  x 
17969 6121 Budovy, haly a stavby x 36 310 200,00  x 32 301 940,08  
17969 IROP - program č. 117030 - EU - INV 112 381 250,00  36 310 200,00  112 381 146,06  32 301 940,08  
29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 47 100,00  x 47 040,00  x 
29014 5169 Nákup ostatních služeb x 47 100,00  x 47 040,00  
29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 47 100,00  47 100,00  47 040,00  47 040,00  
33063 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0,00  x 0,00  x 
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 367 700,00  x 12 367 129,00  x 
33063 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 396 300,00  x 388 731,45  
33063 5021 Ostatní osobní výdaje x 1 246 400,00  x 1 246 337,30  
33063 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 278 800,00  x 278 202,15  
33063 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 101 500,00  x 101 237,88  
33063 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek x 2 400,00  x 2 313,25  
33063 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 500,00  x 7 402,40  
33063 5167 Služby školení a vzdělávání x 2 000,00  x 1 900,00  
33063 5169 Nákup ostatních služeb x 50 300,00  x 49 960,50  
33063 5175 Pohoštění x 3 500,00  x 3 376,15  
33063 5179 Ostatní nákupy j.n. x 47 500,00  x 47 500,00  
33063 5194 Věcné dary x 1 300,00  x 1 156,15  
33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 10 230 200,00  x 10 229 629,00  
33063 OP VVV - PO2 neinvestice SR 12 367 700,00  12 367 700,00  12 367 129,00  12 357 746,23  
33075 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 100,00  x 14 080,00  x 
33075 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 14 100,00  x 14 080,00  
33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 14 100,00  14 100,00  14 080,00  14 080,00  
33166 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 149 700,00  x 149 700,00  x 
33166 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 149 700,00  x 149 700,00  
33166 Soutěže 149 700,00  149 700,00  149 700,00  149 700,00  
34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 445 000,00  x 1 445 000,00  x 
34054 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem x 282 000,00  x 282 000,00  
34054 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. x 1 096 000,00  x 1 096 000,00  
34054 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám x 67 000,00  x 67 000,00  
34054 Program regenerace MPR a zón - NV 1 445 000,00  1 445 000,00  1 445 000,00  1 445 000,00  
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 023 000,00  x 2 023 000,00  x 
34070 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 2 023 000,00  x 2 023 000,00  
34070 Kulturní aktivity 2 023 000,00  2 023 000,00  2 023 000,00  2 023 000,00  
34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 840 000,00  x 24 840 000,00  x 
34352 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 24 840 000,00  x 24 840 000,00  
34352 Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 24 840 000,00  24 840 000,00  24 840 000,00  24 840 000,00  
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 20 600,00  x 20 550,00  x 
35019 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 20 600,00  x 20 550,00  
35019 Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 20 600,00  20 600,00  20 550,00  20 550,00  
89509 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 650 850,00  x 650 811,00  x 
89509 Neproduktivní investice v lesích - SR - IV 650 850,00  0,00  650 811,00  0,00  
89510 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 637 950,00  x 637 922,00  x 
89510 Neproduktivní investice v lesích – IV-EU 637 950,00  0,00  637 922,00  0,00  
90002 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 114 900,00  x 114 903,00  x 
90002 Národní program životního prostředí - NIV 114 900,00  0,00  114 903,00  0,00  
90500 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 984 650,00  x 1 984 635,35  x 
90500 4234 Investiční transfery z finančních mechanismů 0,00  x 0,00  x 
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90500 6121 Budovy, haly a stavby x 1 984 650,00  x 0,00  
90500 Norské fondy – investice 1 984 650,00  1 984 650,00  1 984 635,35  0,00  
90503 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 350 250,00  x 350 229,76  x 
90503 6121 Budovy, haly a stavby x 350 250,00  x 0,00  
90503 Norské Fondy-spolufinancování-IV 350 250,00  350 250,00  350 229,76  0,00  
91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 147 900 500,00  x 147 900 435,46  x 
91628 6121 Budovy, haly a stavby x 143 646 800,00  x 143 646 726,06  
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 147 900 500,00  143 646 800,00  147 900 435,46  143 646 726,06  
92501 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6 295 900,00  x 6 295 828,10  x 
92501 6121 Budovy, haly a stavby x 3 190 500,00  x 3 190 460,00  
92501 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích IV 6 295 900,00  3 190 500,00  6 295 828,10  3 190 460,00  
98032 5156 Pohonné hmoty a maziva x 18 000,00  x 18 000,00  
98032 Krizové situace 2021 (mimo povodní) 0,00  18 000,00  0,00  18 000,00  
98033 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 000,00  x 9 000,00  x 
98033 5169 Nákup ostatních služeb x 9 000,00  x 0,00  
98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 9 000,00  9 000,00  9 000,00  0,00  
98037 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 974 100,00  x 22 974 082,72  x 
98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompen 22 974 100,00  0,00  22 974 082,72  0,00  
98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 872 000,00  x 2 872 000,00  x 
98071 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00  x 0,00  x 
98071 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00  x 0,00  
98071 5019 Ostatní platy x 23 993,83  x 26 575,90  
98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 2 338 567,50  x 2 361 543,28  
98071 5023  x 0,00  x 0,00  
98071 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 2 700,00  x 3 511,50  
98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 60 500,00  x 60 251,52  
98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 22 710,00  x 21 658,48  
98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 5 989,00  x 8 477,32  
98071 5132 Ochranné pomůcky x 3 800,00  x 3 769,00  
98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 30 157,00  x 34 445,60  
98071 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek x 13 800,00  x 15 111,28  
98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 80 427,02  x 80 876,20  
98071 5161 Poštovní služby x 33 562,00  x 36 660,30  
98071 5162 Služby elektronických komunikací x 1 809,00  x 1 808,95  
98071 5164 Nájemné x 133 400,00  x 133 709,00  
98071 5169 Nákup ostatních služeb x 116 604,65  x 132 194,00  
98071 5173  x 0,00  x 275,00  
98071 5175 Pohoštění x 3 980,00  x 3 940,52  
98071 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 0,00  x 0,00  
98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 2 872 000,00  2 872 000,00  2 872 000,00  2 924 807,85  
98193 2222 Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. 0,00  x 0,00  x 
98193 Volby do VÚSC 0,00  0,00  0,00  0,00  
 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
viz. příloha č. 1 

 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S 
JEJICH MAJETKEM 
 
viz. příloha č. 2 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 

 
Razítko účetní jednotky  
  
  
  
  
 
Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová 
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 Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

 

 
Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka 
 Podpisový záznam osoby 

odpovědné za správnost 
údajů 

 

 
Statutární zástupce Ing. Martin Charvát 
 Podpisový záznam 

statutárního zástupce 
 

 



Přehled provedených rozpočtových opatření MmP 

za rok 2021 



1. ZR 21.1.2021 1 Z/1915/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 452,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém – rozšiřování" (správce 214 - Městská policie). 
Jedná se o prostředky, které byly v roce 2020 převedeny ze správce 6131 - Odbor sociálních věcí na správce 214 - Městská 
policie. Tato akce – Rozšiřování MKDS – Dostihové závodiště byla v roce 2020 zahájena zpracováním projektové 
dokumentace ve výši Kč 452 tis. Jedná se o nedočerpané prostředky z roku 2020. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 149,9 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Městský kamerový systém – opravy" (správce 214 - Městská policie) za provedenou opravu 
kamerového systému. 
Na základě sdělení pracovnice OMI z prosince 2020 byla na účet města připsána částka 149 850,-Kč, jako pojistné plnění 
škodní události poškození kamerového systému bouřkou dne 1. 6. 201. 

1. ZR 21.1.2021 2 Z/1916/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "VČD – komplexní řešení větrání a klimatizace – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2020, z důvodu nedokončené inženýrské činnosti v roce 2020 (dlouhé 
dodací lhůty HZS). Je uzavřená smlouva o dílo a PD je částečně uhrazená v roce 2020. 

1. ZR 21.1.2021 3 Z/1917/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 201,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Ohrazenice – rekonstrukce elektrorozvodů – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 255,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů – PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  
Na základě podepsaného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce na MŠ Ohrazenice bylo dohodnuto posunutí termínu. 
Smlouva o dílo obsahuje 3 PD na rekonstrukce elektroinstalace, a to na akce MŠ Ohrazenice, Hostovice a MŠ Pospíšilovo 
nám. S projektantem bylo dohodnuta fakturace všech 3 projektových dokumentací v r. 2021. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Ke Kamenci – zřízení venkovního soc. zařízení – PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Akce je ve fázi předprojektové přípravy, realizace PD proběhne v r. 2021. 

1. ZR 21.1.2021 4 Z/1918/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - sanace střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Smlouva o dílo na sanaci a zateplení střešního pláště byla uzavřena v listopadu 2020. Předání staveniště firmou DM Stavby 
CZ s.r.o. proběhne v I. čtvrtletí 2021. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 430,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Bytové domy – opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o opravy bytových jednotek, objednávka s firmou STAKVO ve výši 218 tis. a s firmou KTS Integra ve výši 212 tis. 
Kč byla podepsána v roce 2020. Realizace proběhla, vyfakturováno bude začátkem měsíce ledna 2021. 

1. ZR 21.1.2021 5 Z/1919/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "NP – ostatní 
(opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky "Objekt občanské vybavenosti (U Bobra) - 
lesopark" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2021



Přesun finančních prostředků na opravy a údržbu objektu občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark na Dukle. 

1. ZR 21.1.2021 6 Z/1920/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Kupní smlouvy na odkup pozemků se společností Enteria a.s. a Fáblovka reality s.r.o. byly uzavřeny v průběhu měsíce 
listopadu a prosince 2020 a následně byly po podepsání smluvních stran předány na katastr nemovitostí. Úhrada kupní 
ceny pozemků je až po obdržení vyrozumění o provedeném zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí 
uvolní plomby na pozemky, které jsou předmětem kupních smluv až začátkem ledna 2021 a vzhledem k této skutečnosti 
nemohla být provedena úhrada kupní ceny pozemků ještě v roce 2020 a bude provedena až v roce 2021. 

1. ZR 21.1.2021 7 Z/1921/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 215,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna – plošina pro imobilní" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 určených na pořízení nové zvedací plošiny pro imobilní občany 
na letní koupaliště Cihelna vzhledem k tomu, že objednávka byla vystavena v průběhu měsíce 12/2020 a plošina bude 
dodána v 1. čtvrtletí roku 2021. 

1. ZR 21.1.2021 8 Z/1922/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 25,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Jedná se o požadavek UMO V a sportovního klubu SK Jesničánky z. s. na zpracování projektové dokumentace na úpravu 
hřiště. Stávající hřiště je v nevyhovujícím stavu pro sportující mládež a z důvodu obav vzniku úrazů je nutná jeho 
rekonstrukce. Jedná se o provedení rozšíření sportovní plochy a opravy povrchů dětského hřiště. Objednávka na práce je 
podepsána v roce 2020. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 590,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "DDM Alfa – oprava hřiště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se opravu hřiště v DDM Alfa, smlouva o dílo byla uzavřena v roce 2020, avšak z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek budou práce prováděny až v roce 2021. 

1. ZR 21.1.2021 9 Z/1923/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní 
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Spořilov – oprava kanalizační přípojky" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o havarijní stav kanalizační přípojky v ZŠ Spořilov. Sběrné potrubí základní školy ústící do hlavní kanalizační stoky 
v ulici Sezemická je v celé délce poškozené a v havarijním stavu, je nutná jeho oprava. Tento stav byl zjištěn při kamerové 
zkoušce provedené dne 25.11.2020 společností VaK Pardubice v rámci kontroly. Přípojka je v celé délce cca 70 m 
poškozená s výraznou tvorbou prasklin. Vyskytují se otevřené praskliny a duté prostory (kaverny), potrubí je místy 
prorostlé komplexním kořenovým systémem. Jelikož přípojka vede pod nedávno rekonstruovaným hřištěm s povrchy z 
tartanu, není možné provedení opravy výkopovými pracemi. Oprava musí být provedena odbornou firmou vyvložkováním 
stávající kanalizace. 

1. ZR 21.1.2021 10 Z/1924/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "KD Hronovická – bezpečnostní dveře" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V roce 2020 nebyl vybrán dodavatel truhlářských prací, který by splňoval požadavky na kvalitu dveří, v současné době 
probíhá výběr zhotovitele. 



1. ZR 21.1.2021 11 Z/1925/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 190,1 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD U Kostelíčka – směr do centra" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 291,8 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Okrajová – směr do centra" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 na základě skutečně vysoutěžené ceny díla 
a uzavřené smlouvy o dílo 12/2020 a ve výši v roce 2020 poskytnutých finančních prostředků z Programu podpory dopravy. 
Záliv U Kostelíčka (FP 1. 890,1 tis. - realizační náklady 1. 700,0 tis.). Záliv Okrajová (FP 2. 991,8 tis. - realizační náklady 2. 
831 tis.). Souvisejícími náklady jsou autorský a technický dozor a koordinátor BOZP při realizaci. 

1. ZR 21.1.2021 12 Z/1926/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad 
rámec údržby" na kapitálové výdaje položky "Parkovací automaty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pozdního zaslání faktury od DPmP, a.s. se částka dofakturace nepodařila 
proplatit v roce 2020. Jedná se o výkopové práce a zemní práce na zhotovení základů pro parkovací automat Zborovského 
náměstí.  

1. ZR 21.1.2021 13 Z/1927/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 236,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy 
cyklostezek" na běžné výdaje položky "CS v ul. Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o navýšení částky na rekonstrukci CS Polabiny ul. Lonkova. Toto navýšení vzniklo jako rozdíl mezi odhadovanou 
částkou a skutečným výběrovým řízením. Dále došlo k rozšíření zadání, a to o změnu technologie, tzn. že místo frézování 
došlo k celkovému vybourání podloží cyklostezky. 

1. ZR 21.1.2021 14 Z/1928/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 554,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné transfery položky "PPS – Nadační fond Fotbalové akademie Pk – dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o vratku finančních prostředků na účet statutárního města Pardubice v roce 2020 - vratka nevyčerpaných 
prostředků subjektu Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje na projekt Regionální Fotbalová akademie 
Pardubického kraje, bude v roce 2021 zapojena na úhradu nákladů spojených se stravováním členů akademie v ZŠ 
Ohrazenice. Od roku 2021 se škola stala plátcem DPH a z tohoto důvodu byla nucena přistoupit ke zdražení stravování pro 
členy akademie. 

1. ZR 21.1.2021 15 Z/1929/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9 898,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém – řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředku roku 2020 pro úhradu zasmluvněných nákladů dle smlouvy o vybudování 
Inteligentního řízení dopravy a poskytování souvisejících služeb OVZ/VZZR/2018/019 ve znění aktuálních dodatků. V roce 
2020 byly čerpány náklady ve výši 19 888 325,93 Kč a pro rok 2021 zbývá úhrada nákladů plnění realizace dopravní 
telematiky 12/2020 a dále pak modul Dopravní ústředny + zádržné do ukončení projektu dle smlouvy. 

1. ZR 21.1.2021 16 Z/1930/2021 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 151,5 tis. položka 12. "Transfer z MO VI – Lávka přes 
Labe vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle 
rosického mostu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Jedná se o doplatek fakturace investiční akce "Lávka Rosice" dokončené v 12/2020 dle závěrečné fakturace ve výši Kč 
6.151.435,42 se splatností 01/2021 v souladu s usnesením ZM č. Z/1818/2020 ze dne 17.12.2020. Celkové realizační a 
ostatní náklady projektu 41.448.635,42 Kč (z toho uhrazeno v r. 2020 35.297.200,00 a v r. 2021 6.151.435,42) - 
předfinancováno finančními prostředky MO VI. Na projekt s reg. číslem CZ.06.1.13/0.0/16_045/0014742 je podána žádost 
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která je v procesu schvalování a není prozatím vydáno 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

1. ZR 21.1.2021 17 Z/1931/2021 

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 12. "Transfer z MO III – RPS Dubina, 
etapa U – lokalita 6B" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Dubina, etapa U – lokalita 
6B – transfer z MO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS Dubina, etapa U – lokalita 6B" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na realizaci akce vč. souvisejících nákladů na autorský, technický dozor a 
koordinátora BOZP na základě požadavku MO III. Odhad realizačních nákladů 15,5 mil. a ostatních nákladů 0,9 mil. Projekt 
řeší stavební úpravy veřejného prostranství (komunikace v režimu zóna 30, parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení a 
kontejnerová stání. 

1. ZR 21.1.2021 18 Z/1932/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v 
Polabinách" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o finanční částku na přípravu projektové dokumentace. Most M104 Kpt. Bartoše je důležitou spojnicí mezi 
sídlištěm Polabiny a centrem města z dopravního hlediska se jedná o nemalou frekvenci motorových vozidel. Most M104 
je kovové konstrukce z roku 1954, na mostě byla provedena koncem 70 let celková rekonstrukce a v roce 2019 a 2020 
musely být provedeny opatření ke zvýšení bezpečnosti lávky pro chodce. Příprava v této době je nutná z důvodu 
současného stavu mostního objektu. Na jednání ZmP dne 21.1.2021 bude předložen ke schválení projektový záměr a 
projekt bude zařazen do Portfolia projektů. 

1. ZR 21.1.2021 19 Z/1934/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 190,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení MŠ a ZŠ" (správce 1411 -Odbor 
rozvoje a strategie). 
Jedná se o položku, z níž bude hrazeno zregulování otopných soustav na objektech v majetku města, především (ale nejen) 
ZŠ a MŠ a regulace vzduchotechniky. V roce 2020 byla zajišťována regulace předávacích stanic tepla CZT na vybraných 
objektech ZŠ a MŠ. V roce 2021 bude proces pokračovat tak, aby byla u všech potřebných ZŠ a MŠ zajištěna regulace k 
nepřekračování sjednaného výkonového maxima v případě dodávky tepla CZT. Na objektech je postupně regulace 
maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst. 

1. ZR 21.1.2021 20 Z/1935/2021 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 431,4 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) ve stejné výši. 



Souhrnný dotační vztah je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Příspěvek dle vládního návrh zákona o 
státním rozpočtu byl predikován ve výši 90 821 100 Kč. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje byl 
příspěvek upraven o 1 431 520,- Kč na celkovou částku 92 252 520,- Kč. 

2. ZR 11.3.2021 21 Z/1972/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála – oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Vzhledem ke zjištěnému zatékání střešním pláštěm do nově rekonstruovaných prostor školy Montessori, byly za 
přítomnosti autorizované osoby v oboru stavebnictví provedeny odbornou firmou sondy do skladby střechy. Bylo zjištěno, 
že hydroizolační pásy jsou deformované a nejsou vzájemně soudržné, což způsobuje zatékání do skladby střešního pláště, 
dochází k vsakování vody do tepelné izolace z minerálních vláken a k průsakům do prostor interiéru. Minerální izolace tím 
degraduje, ztrácí své tepelně izolační vlastnosti a hrozí riziko růstu plísní na straně interiéru. Vzhledem k této situaci byl 
současný stav střešního pláště vyhodnocen jako havarijní s nutností jeho neprodlené rekonstrukce. Z těchto důvodů 
žádáme o přidělení finančních prostředků pro zajištění opravy v co možná nejkratším termínu a tím zabránění možným 
následným škodám na majetku města. Předpokládané náklady na opravu střešního pláště dle odborného posudku 
zpracovaného firmou HMP top s.r.o., Hradec Králové včetně předpokládaných ostatních nákladů (koordinátor BOZP, 
autorský dohled) jsou ve výši Kč 6.700 tis. včetně DPH. 

2. ZR 11.3.2021 22 Z/1973/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Průzkumné a 
projektové práce" na běžné výdaje položky "Průzkumné a projektové práce – soutěž Stavba roku – poplatek" (správce 811 
- Odbor hlavního architekta). 
Porada vedení na svém jednání dne 12.1.2021 souhlasila s přihlášením stavby mateřské školy ve Svítkově, jež jako svou 
investici realizovalo město, do soutěže Stavba roku. Odbor hlavního architekta ve spolupráci s OMI a autorem projektu na 
stavbu zajistí přihlášení do soutěže a za tímto účelem žádá o přesunutí finančních prostředků v rámci položky Technická 
pomoc (průzkumné a projektové práce) za účelem uhrazení poplatku pro přihlášení a souvisejících nákladů s přípravou 
prezentace.   
 

2. ZR 11.3.2021 23 Z/1974/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 826,4 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu za rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 v souladu s 
usnesením č. Z/1640/2020. V rámci Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti proběhne finanční vypořádání za rok 
2020 a nevyčerpané finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu 2021. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 819,1 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021na 
běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 338,1 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 dotace "Státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče". Jedná se o dotaci bez každoročního finančního vypořádání a nevyčerpané finanční 
prostředky z předchozích let jsou automaticky zapojovány do rozpočtu na aktuální rok. 



2. ZR 11.3.2021 24 Z/1975/2021 

Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 192 999,69 Kč dle skutečnosti k 31.12. 
2020 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MmP (správce 914 - Kancelář 
tajemníka).  
Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic za rok 2020, tzn. 
nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného stavu zůstatku bankovního účtu Sociálního fondu 
MmP, který k 31.12.2020 činil 292 999,69 Kč.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 296 317,90 Kč z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 
na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Zdrojem financování Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic je příspěvek z rozpočtu města Pardubic ve výši 6 % 
skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců MmP, zaměstnavatelem vyplacených náhrad mezd při dočasné 
pracovní neschopnosti zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva. Dále jsou příjmem sociálního fondu úroky 
připsané v předchozím kalendářním roce na bankovní účet sociálního fondu. Předpokládaný zálohový příděl Sociálního 
fondu MmP byl v rozpočtu města na rok 2021 schválen ve výši 7 000 000,- Kč. Na základě skutečně vyplacených finančních 
prostředků bude tato částka činit 11 296 317,90 Kč, tzn. navýšení Sociálního fondu MmP o 4 296 317,90 Kč. 

2. ZR 11.3.2021 25 Z/1976/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 137,8 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
položku "Finanční vypořádání se SR – vratky transferů minulých let – dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor).  
Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje 
statutárnímu městu Pardubice na výdaje související s projektem "Podpora integrace cizinců v roce 2020". Finanční 
prostředky byly poskytnuty v celkové výši 1 737 810,- Kč. Dne 28.1.2021 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 137 
745,90 Kč vráceny prostřednictvím KÚ Pk.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 493,5 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
položku "Finanční vypořádání se SR – vratky transferů minulých let – dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor).  
Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Krajského úřadu 
Pardubického kraje statutárnímu městu Pardubice na výdaje související s "Agendou sociálně právní ochrany dětí". Finanční 
prostředky byly poskytnuty v celkové výši 16 822 836,- Kč. Dne 27.1.2021 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 
493 492,21 Kč vráceny prostřednictvím KÚ Pk.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 0,2 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
položku "Finanční vypořádání se SR – vratky transferů minulých let – dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor).  
Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje 
statutárnímu městu Pardubice na výdaje související s přípravou "Sčítání lidu, domů a bytů", které se uskuteční v roce 2021. 
Finanční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 60 034,- Kč. Dne 27.1.2021 byly nevyčerpané finanční prostředky ve 
výši 209,- Kč vráceny prostřednictvím KÚ Pk. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 88,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
položku "Finanční vypořádání se SR – vratky transferů minulých let – dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje 
statutárnímu městu Pardubice na výdaje související s projekty "Kulturní aktivity – Jazzconnexion" a "Kulturní aktivity – 
Electroconnexion". Finanční prostředky na tyto projekty byly poskytnuty v celkové výši 430 000,- Kč. Dne 27.1.2021 byly 



nevyčerpané finanční prostředky projektu "Kulturní aktivity – Jazzconnexion" ve výši 45 931,- Kč a projektu "Kulturní 
aktivity – Electroconnexion" ve výši 42 000,- Kč vráceny prostřednictvím KÚ Pk. 

2. ZR 11.3.2021 26 Z/1977/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 820,0 tis. v rámci položky "Projektové řízení – terminál 
JIH – lávka SŽDC – vazba na terminál B" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. 

2. ZR 11.3.2021 27 Z/1978/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 405,4 tis. položka 42. "CS podél ul. Kunětické s navazujícími cyklostezkami – 
dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – IROP ve výši 2 405 392,43 Kč na projekt IČ EIS 
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013775 "Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami". Dotace 
byla předfinancována vlastními zdroji, proto budou finanční prostředky přesunuty do investiční rezervy. Investiční akce 
byla ukončena. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 288,8 tis. položka 42. "Studánecký les, III. etapa-lesní stezky H3 a H5 – dotace" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Příjem dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1 288 733,- Kč na projekt SZIF/2021/0138352 
"Studánecký les, III. etapa, lesní stezky". Dotace byla předfinancována vlastními zdroji, proto budou finanční prostředky 
přesunuty do investiční rezervy. Akce byla ukončena.  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 135,2 tis. v příjmové části rozpočtu z položky 23. "Předpokládaná dotace – 
Zprostředkující subjekt integrované územní investice na položku 41. Zprostředkující subjekt integrované územní investice 
– dotace". 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko – 
pardubické aglomerace III" byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace ve výši 1 135 188,28 Kč. 

2. ZR 11.3.2021 28 Z/1979/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné transfery položky "DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Jedná se o finanční prostředky na kompenzaci DPmP a.s. za dopravní obslužnost. V návaznosti na plánovanou uzavírku 
nadjezdu Kyjevská během velké části roku 2021 dozná značných změn i organizace městské hromadné dopravy pro celou 
oblast jihovýchodu Pardubic. Absence konkurenceschopné objízdné trasy pro vozidla MHD a obecně vozidla nad 3,5t je 
tato směřována přes Slovany až k nadjezdu v Černé za Bory, tedy v celkové délce více než 6 km na každý spoj. 
Předpokládáme, že část cestujících sice využije pěší dopravy ze zastávky Štrossova, další díl se přesune do linek 8/88 a 26 
s využitím zastávky K nemocnici. Navzdory tomu všemu DPmP a.s. musí přímé spojení k nejvýznamnějšímu 
zdravotnickému zařízení v kraji nabízet a zajistit i nadále. K tomuto účelu bude sloužit cca ½ všech spojů linek 2 a 27, které 
za jeden provozní den ujedou navíc oproti stávajícímu stavu 515 km. Z tohoto důvodu žádá DPmP a.s. o navýšení 
kompenzace pro rok 2021, aby bylo možné vzniklé náklady krýt. Kompenzace za výlukové km by se potom řešila dodatkem 
č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících, kterou má město Pardubice uzavřenu s DPmP a.s. na roky 
2016-2025. 



2. ZR 11.3.2021 29 Z/1980/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 320,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení 
základního kapitálu akciových společností" na kapitálové výdaje položky "BK Pardubice a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Ze společnosti BK Pardubic a.s. se rozhodli odejít dva současní akcionáři. Oba nabízí ostatním akcionářům v rámci jejich 
předkupního práva prodej akcií za jejich nominální hodnotu. V součtu je nabízeno 30 % akcií. Dle předběžné dohody z 
jednání 3 akcionářů, kteří ve společnosti zůstávají je navrženo, aby první akcionář získal 10 % nabízených akcií, druhý 
akcionář získal 10 % nabízených akcií a město Pardubice 10 % nabízených akcií. Kupní cena je stanovena tak, že je rovna 
nominální hodnotě akcií. 

2. ZR 11.3.2021 30 Z/1981/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení 
základního kapitálu akciových společností" na běžné transfery položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o nový požadavek, a to navýšení závazku města v rámci plnění dle akcionářské dohody, kdy na základě důsledků 
dopadu vyšší moci na hospodaření společnosti HC DYNAMO PARDUBICE a.s. byla nalezena dohoda mezi akcionáři na 
posílení příjmů společnosti, a to formou poskytnutí příplatku mimo základní kapitál. Město Pardubice poskytne 6 mil. Kč, 
společnost HokejPce 2020 s.r.o. poskytne 7 mil. Částky byly stanoveny na základě akciových podílů s hodnotou 45,87 %, 
resp. 52,32 %.   

2. ZR 11.3.2021 31 Z/1982/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných transferů položky "PPS – FK 
Pardubice a.s. - A tým – dotace" na běžné transfery položky "PPS – FK Pardubice – mládež – dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 1.200,0 tis. Kč z běžných transferů položky "PPS – FK 
Pardubice a.s. - A tým – dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "PPS – FK 
Pardubice a.s. - mládež – dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Celková výše položky 
"PPS – FK Pardubice a.s. - mládež – dotace" tak bude činit 2.400,0 tis. Kč a položka "PPS – FK Pardubice a.s. - A tým – 
dotace" nebude v roce 2021 čerpána. S ohledem na problematiku veřejné podpory bylo s příjemcem dotace dohodnuto, 
že v roce 2021 nebude podpořen pravidelnou dotací ve výši 1,2 mil. Kč A tým žadatele, ale o tuto dotaci bude navýšena 
podpora mládežnických týmů, která tak nezakládá nedovolenou veřejnou podporu. 

2. ZR 11.3.2021 32 Z/1983/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny usnesením č. R/4558/2017 a R/4560/2017 dvěma manželským párům 
jako kompenzace při ukončení nájmu v BD Jana Pernera 2560-2562, Pardubice, prostřednictvím darovací smlouvy. Termín 
uzavření darovací smlouvy je do 31.12.2025. 

2. ZR 11.3.2021 33 Z/1984/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců 
MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných výdajů položky 
"Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "'Mzdy 
zaměstnanců MmP včetně OON " (správce 914 - Kancelář tajemníka) na úhradu nákladů na provedení psychodiagnostiky 
uchazečů na konkursní řízení na ředitele ZŠ Montessori. S ohledem na mimořádná opatření nebylo možné provést 



psychodiagnostiku se 4 uchazeči jinak, než na dohodu o provedení práce (Dr. Bosáková – Kariérový a personální servis 
s.r.o.). Pohovory proběhly 30.11.2020 a následně interpretace výsledků 7.12. před konkursní komisí. 

2. ZR 11.3.2021 34 Z/1985/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a udržování 
majetku ve správě OŽP" na kapitálové výdaje položky "Kontejnerová stání" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu opravy a rozšíření současného kontejnerového stání v ulici v Ráji 
Pardubice a p. č. 2318/50 - úhrada za zpracování prováděcí projektové dokumentace. 

2. ZR 11.3.2021 35 Z/1986/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Most M104 
kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" (správce 1327 - Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Most M104 kpt. 
Bartoše přes Labe v Polabinách" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o stávající položku rozpočtu města, která byla schválena v I. změně rozpočtu na rok 2021 a je ve výdajové části 
rozpočtu správce 1327 - Odbor dopravy. Tato položka rozpočtu je určena na provedení předprojektové přípravy a na 
zajištění všech stupňů PD ve fázi plánování projektu. Na jednání ZmP dne 21.1.2021 byl schválen projektový záměr s 
názvem "Most kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" v rámci projektového řízení projektů a v souladu s metodikou 
projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-005, tzn. jedná se o zahájení 
projektového řízení. S ohledem na připravenou změnu stávající směrnice "Řízení projektů", kde je ukotvena správa 
výdajové položky rozpočtu na předprojektové a projektové přípravy na příslušném odboru, ze kterého je jmenován 
manažer projektu a v případě externího projektového manažera je správcem ORS (v tomto projektu je uvažováno s 
externím manažerem projektu), žádáme o přesun těchto finančních prostředků na kapitolu ORS. 

2. ZR 11.3.2021 36 Z/1987/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Městský 
útulek pro opuštěná zvířata" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Městský útulek pro 
opuštěná zvířata" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o stávající položku rozpočtu města, která byla schválena v rozpočtu na rok 2021 a je ve výdajové části rozpočtu 
správce 711 - Odbor majetku a investic. Tato položka rozpočtu je určena na provedení předprojektové přípravy a na 
zajištění všech stupňů PD ve fázi plánování projektu. Na jednání RmP dne 30.11.2020 byl schválen projektový záměr a 
Identifikační listina projektu s názvem "Městský útulek pro opuštěná zvířata" v rámci projektového řízení projektů a v 
souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-033, tzn. jedná se 
o zahájení projektového řízení. S ohledem na připravenou změnu stávající směrnice "Řízení projektů", kde je ukotvena 
správa výdajové položky rozpočtu na předprojektové a projektové přípravy na příslušném odboru, ze kterého je jmenován 
manažer projektu a manažerem projektu byl jmenován Antonín Janiš – ORS. 

2. ZR 11.3.2021 37 Z/1988/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 540,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Bytové domy – opravy volných BJ – realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na opravy volných bytových jednotek (XIV. a XV. etapa). Smlouvy o dílo jsou uzavřeny s firmou 
OTISTAV dle 24.9.2020 ve výši 3 616 520,- Kč a 3 732 440,- Kč. Do konce roku 2020 byla firmě OTISTAV uhrazena částka 
ve výši 808 960,- Kč. Zbývá uhradit Kč 6 540,0 tis. 

2. ZR 11.3.2021 38 Z/1989/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu II (Covid-19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1116-1119 - karanténní 
opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Finanční prostředky na provoz bytových jednotek vyčleněných pro potřeby karanténních opatření v bytovém domě 
Husova 1116-1119. Finanční prostředky budou použity na drobné opravy, úklid po ukončení karantény, provedené 
ozonové dezinfekce bytových jednotek. Bytové jednotky jsou vyčleněny pro osoby bez přístřeší, kterým byla nařízena 
karanténa. 

2. ZR 11.3.2021 39 
návrh usnesení 

nebyl 
přijat 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Bikesharing" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění výběrového řízení na provoz bikesharingu v Pardubicích. 

2. ZR 11.3.2021 40 Z/1990/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. v rámci položky "Budova radnice, Pernštýnské 
nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, 
klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci položky Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského 
sálu. Schválením požadavku ve výši Kč 60 tis. dojde k navýšení této položky do celkové výše 100 tis. Kč. Jedná se o 
předpokládané náklady na osazení nových stropních mřížek vzduchotechniky včetně úpravy nastavení regulace a ovládání 
vzduchotechnického systému. Důvodem je splnění požadavků zástupců památkové péče na co největší eliminaci rušivého 
pohledového vjemu nových vzduchotechnických mřížek ve vlysu plastické štukové výzdoby stropu společenského sálu. 

2. ZR 11.3.2021 41 Z/1991/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 190,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - služba SPID handicap" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky na provoz služby SPID handicap v Pardubicích. Od 01.07.2021 bude provoz služby doprava 
handicapovaných zajištěn dle nové smlouvy v rozšířeném režimu, a za finanční podpory ze strany města: polovina 
navrhované dotace ve výši 980.000 Kč/rok, tedy 490.000 Kč/pol. 2021. V rámci nově zajištěné služby poskytované 
Dopravním podnikem a.s. dojde k rozšíření provozní doby dispečinku: od 5,30 – 18,30 hod v době školního roku od 6,30 – 
17,30 hod prázdniny. 

2. ZR 11.3.2021 42 Z/1992/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie).  
Žádáme o přidělení prostředků ve výši Kč 1 mil. na nutnou obměnu vozového parku MP. Stávající vozidla MP jsou v 
nepřetržitém provozu 24 h denně, 7 dní v týdnu. Na tuto obměnu každý rok plánujeme v rozpočtu MP investice ve výši 1 
mil. Kč, která nebyla pro rok 2021 pokryta. Vzhledem k počtu najetých kilometrů stávajících vozidel je obměna v letošním 
roce nezbytná. Pokud v letošním roce obměna neproběhne, bude v roce 2022 potřeba obměnit větší počet vozidel. 
Příklady najetých kilometrů: 2e7 2187 -222 105 km;2e6 4032 - 276 933 km;2e4 2834 -176 690 km;5e2 5015 -162 658 
km;5e3 4906-165 224 km;5e9 4153 - 159 704 km;5e9 4154 - 130 114 km;5e9 4152 -123 602 km;6e3 6441 -106 722 km;6e0 
9412 -107 570 km. Počet najetých kilometrů v roce 2020 byl 337 915 km. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 512,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Městský kamerový systém – opravy" (správce 214 - Městská policie). 
Na základě sdělení pracovnice OMI byla na účet města připsána částka Kč 1 375 984,- (12.1.2021) a částka Kč 115 999,- 
(15.1.2021), jako pojistné plnění škodní události – Poškození kamerového systému bouřkou dne 2.6.2020 a 15.6.2020. 
Žádáme o navýšení výdajové části rozpočtu na správci 214 - Městská policie na položku "Oprava MKDS – pojistná událost" 



ve výši pojistného plnění a spoluúčasti ve výši 20 000,- Kč, aby mohla tato částka být uhrazena firmě TELMO za provedenou 
opravu kamerového systému. Faktura za provedenou opravu je ve výši 1 511 982,-Kč. 

2. ZR 11.3.2021 43 Návrh č. 023 
byl stažen 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Studie proveditelnosti areál TGM" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  
Jedná se o projekt v rámci projektového řízení a správy portfolia projektů. Cílem města Pardubic je využít areál bývalých 
kasáren TGM pro potřeby města v rozsahu vybudování chybějící infrastruktury v oblasti školního a předškolního 
vzdělávání, kdy je uvažováno v části areálu plánovat výstavbu nové základní školy a nové mateřské školy. Projektový 
manažer nárokuje finanční prostředky na pořízení nové studie proveditelnosti pro celý areál bývalých kasáren TGM, která 
bude reagovat na aktuálně identifikované chybějící kapacity v oblasti vzdělávání a sociálních služeb. Tato potřeba je, mimo 
jiné, vyvolaná výraznou bytovou výstavbou v lokalitě MO V – Dukla. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "ÚS areál TGM" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
Finanční prostředky na aktualizaci územní studie. Potřeba aktualizace, zpracované v roce 2012, vzešla z jednání o dalším 
možném využití areálu bývalých kasáren TGM. Budoucí výstavba v této oblasti je podmíněna zpracováním územní studie. 

2. ZR 11.3.2021 44 Z/1994/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 667,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Veřejná pítka" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
ORS v rámci svěřeného úkolu v oblasti předprojektové a projektové přípravy, s přímou vazbou na realizaci navrhuje 
realizovat v roce 2021 instalaci 5ks pítek v očekávané ceně díla vč. instalace do 100 tis. Kč bez DPH /instalaci, tj. součástí 
dodávky je získání povolení a souhlasů s instalací. Jedná se o kusovou výrobu, kdy bude možné detailněji dodefinovat 
tvarové řešení, barevné tónování betonu a posílení kvality designu formou reliéfního detailu. Požadavky na beton: hladký 
s impregnací pro snadné vyčištění při poškození sgrafity vč. barevného tónování. Z důvodu specifické odlišnosti 5 
vytipovaných míst je navržena rezerva ve výši 10 %. Důraz na kvalitu, stabilnost a materiálovou hodnotu, snadnou údržbu, 
vyčištění v případě poruchy nebo poškození vandalismem.  

2. ZR 11.3.2021 45 Z/1995/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Cyklostojany – III. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o finanční prostředky na realizaci III. etapy instalace cyklostojanů ve městě. I. etapa byla realizována 
prostřednictvím odboru rozvoje a strategie. V současné době odbor majetku a investic realizuje II. etapu (26 stojanů v 
centru města). 

2. ZR 11.3.2021 46 Z/1996/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Lávka přes Labe – park Na Špici-koupaliště Cihelna – ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
Finanční prostředky na krytí nákladů z nerealizované smlouvy o smlouvě budoucí na přeložky ČEZ Distribuce. Na základě 
rozhodnutí RM 01/2021 nebudou projekční práce dle uzavřené smlouvy o dílo realizovány a smlouva bude s projektantem 
ukončena bez finanční náhrady. Termín plnění předmětného díla je odvislý od vydání rozhodnutí o stavebním povolení s 
nabytím právní moci.  Vlivem dosud nevydaného pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, a to z důvodu kolizí při 
řešení inženýrské činnosti ve stupni DÚR, nebylo možno zahájit ani řízení o vydání stavebního povolení. Projekt uvažoval 
s vybudováním lávky pro pěší a cyklisty přes Labe od mola v parku Na Špici ke koupališti Cihelna. 



2. ZR 11.3.2021 47 Z/1997/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes – severovýchodních obchvat – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 položky "Žlutý pes" na dofinancování 
projektové dokumentace k územnímu řízení dle uzavřené smlouvy o dílo. Projektová dokumentace v tomto stupni byla 
zhotovitelem předána 21.8.2020, ale byla stanovena pozastávka z fakturace ve výši 40 000,- na dokončení inženýrské 
činnosti s předpokládaným vyřízením do konce roku 2020. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebyla dosud 
podána z důvodu dlouhých lhůt na vyřízení. Schválený rozpočet na rok 2021 ve výši 395,0 tis. pokryje pouze další stupně 
projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a k provedení stavby (394 460,-). Projekt řeší vybudování cyklostezky 
vedené souběžně s plánovaným SV obchvatem I/36 (Trnová – Fáblovka – Dubina). 

2. ZR 11.3.2021 48 Z/1998/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 109,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 a převedení položky "Čičák" do rozpočtu 2021 na dofinancování 
projektové dokumentace k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo na řešení odbahnění vodní plochy. Projektová 
dokumentace byla zhotovitelem předána 9.12.2020, ale vlivem pandemických opatření nebyla dokončena kompletní 
inženýrská činnost, a proto byla stanovena pozastávka z fakturace ve výši 108 900,- Kč k proplacení v roce 2021 po 
protokolárním odsouhlasení kompletní PD. 

2. ZR 11.3.2021 49 Z/1999/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 
- Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Doubek (Lány na Důlku) - rekonstrukce elektroinstalace – PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalaci v MŠ Lány na Důlku. 
Jedná se o kompletní rekonstrukci elektrorozvodů, kde původní rozvody jsou vedeny v hliníkových kabelech, dochází k 
častému vyhoření zásuvek, padání jističů. Provádění oprav je neekonomické a kompletní rekonstrukcí se předejde 
možnému vzniku vysokých škod na majetku města. Vzhledem k tomu, že od poslední prováděné revize došlo k rapidnímu 
zhoršení stavu elektroinstalace, je nutné rekonstrukci řešit co nejdříve. 

2. ZR 11.3.2021 50 Z/2000/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 100,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na kompletní rekonstrukci kuchyně a jejího vybavení gastro zařízením v MŠ Wintrova dle 
požadavků Krajské hygienické stanice.  Součástí rekonstrukce bude realizace nové přípojky el. energie v budově. Dále bude 
provedena rekonstrukce veškerých rozvodů vody, kanalizace a elektro a provedena nová vzduchotechnika. Projektová 
dokumentace je zpracována. 

2. ZR 11.3.2021 51 Z/2001/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "VČD – opravy, údržba, služby" na běžné výdaje 
položky "VČD – oprava a nátěr oken – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace pro výběrové řízení na opravu a nátěr vnějších oken 
celé budovy divadla. Nátěr oken je opotřebovaný, hrozí poškození rámů a chátrání dřeva. Mohlo by dojít k vypadnutí 
tabulek skla nebo poškození vitráží na schodišti divadla a balkónu na průčelí budovy. Je vydáno souhlasné stanovisko 
památkové péče k opravě. Jedná se o přesun z běžných oprav pro VČD. 



2. ZR 11.3.2021 52 Z/2002/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "DDM BETA – oprava rozvodů vody v 
suterénu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Finanční prostředky určené na opravu rozvodů vody v suterénu DDM BETA. Rozvody vody v suterénu objektu jsou na 
hraně životnosti, dochází k častým haváriím, z těchto důvodu je nutné provést celkovou rekonstrukci. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,7 tis. položka 12. "Transfer z MO III – DDM Beta – příspěvek na provoz" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "DDM BETA – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky z MO III – Studánka na zajištění "Zastupitelstvo městského obvodu III". Akce se konala na odloučeném 
pracovišti KD Dubina. 

2. ZR 11.3.2021 53 Z/2003/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 900,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště – nádvoří" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Školní nádvoří základní školy je v současné době upraveno pro pobyt dětí o přestávkách a hodinách TV. Celý prostor je 
vyasfaltovaný a vybetonovaný a pro sportovní účely, ke kterým je využíván je z hlediska především bezpečnosti nevhodný 
a nevyhovující. U rekonstrukce této plochy se počítá s odstraněním stávajících poškozených asfaltových a betonových 
povrchů, provedením nových podkladních vrstev s finální povrchovou úpravou sportovní plochy z EPDM pryže. 
Celý prostor bude rozdělen na část sportovní, kde je navrženo hřiště na volejbal, fotbal a basketbal, část relaxační a část 
rekondiční s umístěním posilovacích hrazd, lezoucích sítí a dalších cvičebních prvků. Jednotlivé části dvora pak spojuje 
běžecká dráha, která probíhá celým prostorem. Bude zrealizováno také kompletní odvodnění ploch. 

2. ZR 11.3.2021 54 Z/2004/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 
- Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená – oprava střechy pavilonu D – PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
V roce 2020 byla zrealizována oprava havarijního stavu střechy pavilonu „B“ základní školy Prodloužená. Současně s touto 
rekonstrukcí bylo provedeno podrobné zmapování stavu střech na ostatních pavilonech školy. Při tomto průzkumu bylo 
zjištěno, že stav střechy pavilonu „D“, která dosud plní svoji funkci je již na kraji své životnosti a začínají se na ní projevovat 
nedostatky, které v budoucnu mohou vést k havarijním situacím a mít za následek vznik vyšších škod ve vnitřních 
prostorách objektu. Vzhledem k této skutečnosti bude zajištěna detailní prohlídka střešního pláště odbornou firmou s 
provedením sond do střešního souvrství a bude zpracována potřebná projektová dokumentace s navrženým řešením k 
odvrácení možné havárie této střechy. 

2. ZR 11.3.2021 55 Z/2005/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši 3 250,0 tis. Kč o inflační koeficient (3,2 %) předchozího roku, rozdíl činí 
50,0 tis. Kč. Město hradí provozovateli areálu Skateparku platbu za dostupnost ve smyslu uzavřené koncesní smlouvy ze 
dne 29.08.2017 a tato platba dle smlouvy podléhá navýšení o inflační koeficient. 



2. ZR 11.3.2021 56 Z/2006/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 450,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce kartového systému" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  
Analýza současného stavu. Aktuálně je schopen provozu pouze jeden vstupní turniket ze čtyř s občasnými výpadky 
komunikace. Turnikety vířivek jsou nefunkční a turnikety na tobogánu a skluzavce byly rozebrány na náhradní díly. 
Mechanické díly jsou opotřebené, ochrana proti vlivům prostředí je již nefunkční. Kabeláž a veškeré spoje vykazují poruchy 
izolačního stavu a oxidace. Funkční mechanické a elektromechanické náhradní díly nejsou již k dispozici. Hardware i 
software je vyvinutý na zakázku, nelze jej tedy zakoupit běžně na trhu. 
Návrh řešení havarijního stavu: 
- cílem je uvést kartový systém do provozuschopného stavu odpovídajícího současným požadavkům na spolehlivost a 
dostupnost do doby plánované celkové rekonstrukce koupaliště Cihelna 
- provedení individuální analýzy všech prvků kartového systému z pohledu mechanické a elektrické funkčnosti 
(mincovníky, sprchové automaty, šatnový systém, vstupní turnikety, turnikety vířivek, turnikety tobogánu a skluzavky) 
- zpracování výrobní dokumentace pro zakázkovou výrobu nových náhradních dílů turniketů 
- zajištění výroby nových potřebných dílů, osazení, oživení, uvedení do provozu.  
- Oprava mechanických a elektromechanických komponent (motory, převodovky, ložiska, růžice) - Kontrola a ověření 
poškozených elektrických komponent a jejich nutná oprava (řídící desky, RFID a barcode čtečky, komunikační převodníky 
- nutná výměna termotransferových tiskáren v pokladnách. 
- Obměna PC v pokladnách dle současných bezpečnostních kritérií (OS, hardware) 
- Kontrola a případný upgrade databáze systému Orlice, nastavení zálohovacích procesů. Příprava záložního serveru pro 
řídící a databázový software. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 280,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce kartového systému – PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Projektová dokumentace bude podkladem pro kompletní výměnu kartového systému. V roce 2020 v průběhu celé sezóny 
docházelo k výpadkům na turniketech. Od počátku srpna se však četnost závad vystupňovala. Byl použit poslední zbytek 
náhradních dílů a postupně bylo pro opravy nutné odebrání potřebných dílů z jiných turniketů. 
Dodavatelská firma ID Systém v roce 2016 ukončila svoji činnost. Na koupališti zanechala jejich vyrobené díly a obecné 
informace o softwaru a hardwaru. Veškeré opravy kartového systému byly prováděny vlastní silou a nepodařilo se vše 
opravit, aby kartový systém fungoval tak, jak by měl. Nejvíce provoz ovlivňovaly závady na hlavních vstupních turniketech, 
které zpomalovaly vstup zákazníků do areálu a turnikety u vířivých van neumožňovaly vstup.  
Hlavní vstupní turnikety postupně vykazovaly závady: 
- výpadek čtečky čárových kódů na papírových vstupenkách  
– výpadek čtečky čipů a následné odečítání bodů z nosičů, nemožnost využití dříve nabitých bodů 
- samovolné protáčení ramen turniketů i při klidovém stavu 
- naopak zablokovaná ramena turniketů i poté, co došlo k načtení čárového kódu/odečtení bodů z nosiče a rozsvícení 
zeleného světla na znamení průchodu – sama od sebe odblokovaná ramena turniketů, neplnila svoji funkci 
- došlo k selhání přenosu dat mezi turniketem a hlavním počítačem kartového systému 



- výpadky mezi turnikety a hlavním počítačem neumožňovaly načtení bodů či načítání čárového kódu na papírových 
vstupenkách 
- v mnoha případech již nemohli zákazníci využít zakoupených bodů na čipových nosičích u vstupu, což vedlo k problémům, 
neboť někteří neměli u sebe další hotovost na zakoupení papírové vstupenky. Obdobný stav je u turniketů vířivek a 
tobogánů. Některé z těchto turniketů jsou již neopravitelné a atrakce jsou mimo provoz. 
Závěrem:  
- obě vířivky se nedají již provozovat, již nefungují 3 ze 4 vstupních turniketů – poslední turniket funguje jen sporadicky, s 
velkými výpadky komunikace 
- kartový systém je již ve špatném a těžko opravitelném stavu, vířivky a turnikety na tobogánu a skluzavce bez možnosti 
opravy „vybrakovány“ komponenty, které se požívaly do turniketu č.1. v začátku sezóny  
- náhradní díly nejsou, neboť dodavatelská firma od roku 2016 ukončila činnost a náhradní díly, které vyrobila, došly a 
další se nedají zakoupit 
- v sezóně 2021 bude za těchto podmínek skoro nemožné odbavit – obsloužit návštěvníky koupaliště standardním 
způsobem. 

2. ZR 11.3.2021 57 Z/2007/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "BD Varšavská 213-214 - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě inspekčních prohlídek je nutná rekonstrukce výtahů, hrozí odstavení z provozu. Pokud nebudou závady 
odstraněny, musíme v druhé polovině roku odstavit výtahy z provozu.  Projektová dokumentace zpracována, stavební 
povolení vydáno.  Bude odstraněna kompletní technologie obou stávajících výtahů. Jedinou výjimkou je stávající osvětlení 
strojoven a výtahových šachet, které bude ponecháno. Odstraněny tak budou: 
- výtahové kabiny 
- vodítka, kotevní profily, lanovody, dorazy a další vybavení výtahových šachet 
- šachetní dveře 
- ovládací panely v jednotlivých podlažích (součást rámu šachetních dveří) 
- hlavní vypínače a rozváděče ve strojovnách 
- pohony ve strojovnách 
- podkladní konzoly ve strojovnách. 
V místě stávajících dveřních otvorů pro šachetní dveře bude provedeno osekání omítek ostění a nadpraží. V prahové části 
bude odstraněna podlahová krytina z keramické dlažby a bude vybourána podlaha do hl. max. 50 mm (předpokládá se 
pouze betonová vrstva). Rozsah těchto prací bude omezen pouze na prostor mezi ostěními otvoru, nesmí být poškozeny 
navazující plochy. Ve stávajících dveřích do strojoven výtahů budou demontovány a odstraněny stávající vložky zámků. 
Ve strojovnách výtahů budou ve stropní konstrukci nad výtahovými šachtami provedeny nové otvory pro lana nových 
výtahů. Tyto prostupy budou provedeny dle konkrétních technických požadavků zvoleného dodavatele nových výtahů. 
Prostupy budou předmětem výrobní dokumentace, kterou před výrobou a montáží nových výtahů předloží zhotovitel k 
odsouhlasení odpovědným zástupcům generálního projektanta a investora. Na mezipodestách v 2, 4 a 6.NP bude ve 
stávajících stěnových panelech provedeno zhotovení nových dveřních otvorů pro nové šachetní dveře výtahů. Bude se 
jednat o odborné vybourání stávající části stěnového panelu formou vyříznutí, při provádění je nutné dodržet veškeré 



pokyny a zásady uvedené v části D.ST stavebně konstrukční část. V rámci bouracích prací bude proveden doplňkový 
stavebně technický průzkum dotčených stávajících konstrukcí. Cena dle PD je 3.722.860,75 Kč s DPH. 

2. ZR 11.3.2021 58 Z/2008/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček – vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  
Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 na schválenou položku "Památník Zámeček" 
na dofinancování rozdílu předpokládané prostavěnosti v době přípravy rozpočtu ve výši 17 mil. oproti skutečné fakturaci 
ve výši 12 mil. - viz komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2021: "Finanční prostředky na dofinancování stavebních 
prací dle uzavřené smlouvy o dílo s termínem dokončení 08/2021. Odhad prostavěnosti v r. 2020 ve výši 17 mil., na r. 2021 
zbývá 27 mil. (celkové realizační náklady s finanční rezervou 44 mil.). Dotace schválena ve výši 21.240 tis. – z toho podána 
žádost o proplacení dotace v r. 2020 ve výši 5,4 mil., z dotace k proplacení v r. 2021 ve výši 15,8 mil.". 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček – restaurátorské práce" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 na schválenou položku "Památník Zámeček 
– restaurátor" na odborné restaurátorské práce dle uzavřené smlouvy o dílo, které jsou prováděny průběžně při realizaci 
stavby (v rozpočtu na rok 2021 jsou tyto smluvní náklady plně pokryty ve výši 200 tis.). Požadované finanční prostředky 
ve výši 100 tis. jsou na základě dodatečného požadavku památkové péče na zajištění restaurování kovové mísy věčného 
ohně včetně souvisejících prací. 

2. ZR 11.3.2021 59 Z/2009/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 550,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "I/37 Pardubice – MÚK Palackého – bezpečné místo pro přecházení" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 a převedení položky "MÚK Palackého" do rozpočtu 2021 na 
zajištění realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo uzavřené 24.11.2020 (500 tis. + 50 tis. na koordinátora BOZP a 
drobnou rozpočtovou rezervu). Z klimatických důvodů a ve vazbě na realizovaný projekt stavby mimoúrovňové křižovatky 
Palackého budou samotné stavební práce zahájeny 03/2021. Jedná se o požadavek Policie ČR na zřízení bezpečného místa 
pro přechází na příjezdu ke kruhové křižovatce u celního úřadu. 

2. ZR 11.3.2021 60 Z/2010/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 24,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky 
"Revitalizace Matičního jezera – ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na dofakturaci dílčích stupňů projektové dokumentace dle 
smlouvy o dílo z roku 2015 po uplynutí záruční lhůty 60 měsíců k datu 1.2.2021 a ve vazbě na dokončení realizace 
odbahnění jezera, v souhrnné výši 10 % smluvní ceny, tj. 23 329,- Kč. 

2. ZR 11.3.2021 61 Z/2011/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné transfery položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč běžné transfery položky "Program 
podpory kultury " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) v souladu s přijatým usnesením ZmP č. Z/978/2019 ze 
dne 12.12.2019, které zní: 



"I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Financování "Programu podpory kultury" (správce 1734 – Odbor školství, 
kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2020 až 2022. Financování bude realizováno ve výši 
Kč 5 783,6 tis. na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Navýšení financování "Programu podpory kultury" (správce 1734 – Odbor 
školství, kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2020 až 2022. Financování bude realizováno 
ve výši Kč 300,0 tis. na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu." 
V rámci rozpočtu statutárního města Pardubice byla usnesením č. Z/1840/2020 ze dne 17.12.2020 schválena položka 
Program podpory kultury ve výši 5.783,6. K této částce byla přesunuta z Programu podpory Pardubičtí tahouni částka 300 
tis. Kč, která je účelově vázána jako dotace společnosti Cinema Time na pořádání Pardubického letního kina Pernštejn. 
Prostřednictvím samostatné zprávy "Financování programů podpory pro roky 2020–2022 - úprava" je navržena úprava – 
navýšení financování Programu podpory kultury o Kč 300,0 tis. dle schváleného usnesení na celkovou částku Kč 6 383,6 
tis. 

2. ZR 11.3.2021 62 Z/2012/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 234,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "TK Pernštýn 1897 - technické zhodnocení majetku" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V souvislosti s přemístěním činnosti Tenisového klubu Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO 42939585 do nového prostotu 
na Cihelně bude uvedenému klubu poskytnuta částka ve výši 2 234 000,00 Kč za podmínky vyklizení stávajících nájemních 
prostor. Toto přemístění je vyvoláno z důvodů realizace nového Letního stadionu. Uvedená částka vychází ze 
zpracovaného znaleckého posudku.  
Záměr poskytnutí uvedené částky byl odsouhlasen při jednání ZmP dne 24.5.2018 usnesením č. Z/2604/2018, jako 
vyrovnání za technické zhodnocení stavby ve vlastnictví města bez č. p. - objektu klubovny stojící na st. p. č. 8689 a 
venkovních úprav na p.p.č.369 v k. ú. Pardubice v areálu U Stadionu čp.1652. Tenisový klub Pernštýn 1897 má v 
současnosti s městem uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou na výše uvedené 
nemovitosti.  Vzhledem k tomu, že mu bude, z důvodu realizace investiční akce města, ukončena nájemní smlouva, 
finanční prostředky budou poskytnuty jako kompenzace za technické zhodnocení majetku města nájemcem. 

2. ZR 11.3.2021 63 Z/2013/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "CS ul. Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Zapojení finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu 2020 a převedení položky "CS Průmyslová" do rozpočtu 
2021 a zapojení finančních prostředků ve výši Kč 1 700,0 tis. na navýšení finančních prostředků na realizaci dle dokončené 
projektové dokumentace. Realizační cena vychází z rozpočtu projektanta. Jedná se o jediný nerealizovaný úsek v rámci 
výstavby CS Černá za Bory z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků. Projekt řeší umístění cyklotrasy za účelem 
napojení městské části Pardubičky a Černá za Bory. Jedná se o zřízení vyhrazených jízdních pruhů v obou směrech po 
stávající komunikaci v ul. Průmyslová v úseku od křižovatky s ul. Kyjevskou po kruhový objezd u Foxconnu. Provoz chodců 
v obou směrech je uvažován po chodníku při severním okraji komunikace, souběžně s jízdními pruhy pro cyklisty. Zahájení 
realizace v roce 2022. 

2. ZR 11.3.2021 64 Z/2014/2021 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 900,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna ležatých rozvodů vody" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Na základě stížností nájemníků z domu na nedostatečnou teplotu TUV byla provedena kontrola rozvodů vody v domě. 
Bylo zjištěno, že ležaté rozvody cirkulace a TUV jsou zarostlé vodním kamenem a nelze jej pročistit. Potrubí je staré 25 let 
a za poslední dva měsíce došlo k třem prasknutím těchto rozvodů. Jedná se o havarijní stav. 

2. ZR 11.3.2021 65 Z/2015/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 - sanace terasy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Při místním šetření nebylo detekováno přesné místo zatékání do bytu č.12, protože hlavní hydroizolační vrstvu tvoří 
hydroizolace z PVC, která není kontaktně spojená s podkladem. Na této hydroizolaci je položena v celé ploše terasy 
zámková dlažba. Pod hydroizolaci zatéká v jiných půdorysných pozicích než v pozicích, kde se zatékání projevuje v interiéru 
bytové jednotky nacházející se pod předmětnou terasou. Zatékání dešťových vod do chráněného prostoru interiéru 
znamená, že stávající terasa dostatečně neplní jednu ze svých základních funkcí – vodotěsnost. Problematickým detailem, 
který ve stávajícím stavu není vodotěsný, je detail napojení oplechování na prostupující prvek zámečnického zábradlí. U 
tohoto detailu je možné sledovat dodatečné pokusy o utěsnění tohoto detailu, avšak dodatečně provedená řešení 
neodstranila zatékání. Objekty vystupující nad nášlapnou vrstvu terasy (pravděpodobně odvětrání hygienického zázemí a 
kanalizace) nejsou řešeny standardním způsobem. Terasa jako střešní plášť nevyhovuje současným požadavkům na 
tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540-2 z roku 2011. Stávající skladba terasy je zateplena pouze vrstvou perlitu, do 
které zatéká. Vlhký materiál ztrácí své tepelně izolační vlastnosti a nelze uvažovat s jeho vysušením. Odstranění 
havarijního stavu. 

2. ZR 11.3.2021 66 Z/2016/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 12. "Transfer z MO VII – Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé 
rameno Labe v Rosicích n/L – realizace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka pro 
pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L – realizace – transfer z MO VII" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 12. "Transfer z MO VII – Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé 
rameno Labe v Rosicích n/L – ostatní náklady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka 
pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L – ostatní náklady – transfer z MO VII" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Finanční prostředky na zadání VŘ na realizaci vč. souvisejících nákladů na autorský, technický dozor a výkon BOZP, na 
nájemné dotčených pozemků Povodí Labe – finanční prostředky budou převedeny transferem z rozpočtu MO VII. O 
realizaci díla bude rozhodnuto MO VII po ukončení soutěže a znalosti finální realizační ceny díla. 
Projekt řeší výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes koryto slepého ramene Labe v k. ú. Svítkov a v k. ú. Rosice nad Labem. 
Účelem novostavby lávky je převedení pěších z lokality Rosice nad Labem, a to Školního náměstí do lokality za korytem 
toku slepého ramene Labe směr k. ú. Svítkov. V rámci výstavby je uvažováno rovněž s vybudováním nových přístupových 
komunikaci pro pěší a cyklisty před konstrukcí lávky a napojení na stávající upravenou komunikaci za mostem a dále s 
vybudováním VO a odvodněním lávky. Samotná konstrukce lávky je navržena jako ocelová nosná trámová konstrukce z 
patinující oceli zohledňující zapojení do okolního území. 

2. ZR 11.3.2021 67 Z/2017/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 830,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 položky "Napojení Tesla" 
na krytí smluvních nákladů projektové dokumentace ve stupni k územnímu řízení ve výši 830 tis., s původně 



předpokládaným kompletním dokončením v roce 2020. Schválený rozpočet 2021 ve výši 1.540 tis. pokryje další stupně 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Projekt řeší dopravní napojení areálu nemocnice a 
Tesly (t.č. společnost Linkcity) na ul. Kyjevskou s návazností na rekonstrukci mostu a řešení prostoru před hlavním vjezdem 
do nemocnice. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská s ul. kpt. Jaroše – PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Dopravní úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu ke kruhové křižovatce – PD" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
Jedná se o novou položku rozpočtu města, na předprojektovou přípravu, tj. zpracování 2 návrhů stavby.  Na jednání RmP 
dne 8.2.2021 byl schválen projektový záměr a Identifikační listina projektu s názvem "Rekonstrukce mostu M117-nadjezd 
Kyjevská" v rámci projektového řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do 
portfolia projektů pod číslem PP-19-028, tzn. jedná se o zahájení projektového řízení. Nejedná se jen o samotnou 
rekonstrukci nadjezdu, která je již ve fázi realizace díla a je zajištěna odborem 711-Odbor majetku a investic, ale dle 
schváleného záměru a listiny projektu se jedná o koordinace hranic dalších investičních akcí - pardubického kraje a spol. 
Link City v dopravním napojení pardubické nemocnice a nové investiční výstavby v bývalém areálu Tesla Kyjevská, úpravy 
ulice Kyjevská od nadjezdu Kyjevská pro kruhovou křižovatku u záchranné služby a napojení ulice kpt. Jaroše a nadjezdu 
Kyjevská. Finanční prostředky ve výši 700 tisíc Kč jsou tak dle těchto dokumentů vyčleňovány na zpracování Návrhu stavby 
– Úpravy ulice Kyjevská od nadjezdu Kyjevská pro kruhovou křižovatku u záchranné služby (předpokládané výši 200 tisíc 
Kč) a dále na zpracování Návrhu stavby – Napojení ulice kpt. Jaroše a nadjezdu Kyjevská (předpokládané výši 500 tisíc Kč). 
S ohledem na připravenou změnu stávající směrnice "Řízení projektů", kde je ukotvena správa výdajové položky rozpočtu 
na předprojektové a projektové přípravy na příslušném odboru, ze kterého je jmenován manažer projektu a manažerem 
projektu byl jmenován Jan Chvojka – ORS, žádáme o přesun těchto finančních prostředků na kapitolu ORS. 

2. ZR 11.3.2021 68 Z/2018/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Rekreační plavba Labe – vyhledávací studie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  
Dne 16. listopadu 2020 byla usnesením č. R/4652/2020 schválena Identifikační listina projektu "Identifikace chybějí 
infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby na úseku Labe v Pardubickém kraji, vč. rekreačního přístavu v Pardubicích" s 
cílem zpracovat vyhledávací studii rozvoje rekreační plavby pro plavební úsek na řece Labe v Pardubicích (úsek Pardubice 
- Přelouč - Chvaletice) ve struktuře analytická návrhová a hodnotící část. Projektový manažer Michael Skalický pro 
projednání možného postupu s projektovým týmem a po konzultaci s vedoucím ORS navrhují zadat zpracování této 
odborné studie společnosti SUDOP PRAHA a.s. Předpokládaná cena díla/studie se pohybuje v částce do Kč 500 tis. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a 
metodické práce" na kapitálové výdaje položky "Zásady pro výstavbu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Zásady pro výstavbu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Cílem ORS je v součinnosti s dalšími odbory (zejména OHA, OMI, OŠKS, OD) zajistit vhodnou formu interní platformy pro 
projednání (model projektového týmu řízeného advokátní kanceláří) s cílem formou dodávky na klíč "zajistit" zpracování 



ZÁSAD PRO VÝSTAVBU na území města Pardubic. Předpokladem pro dosažení cíle v reálném čase (cca do 10/2021) je 
smluvní zajištění formou "dodávky na klíč" od advokátní kanceláře specializované na tuto problematiku. 

2. ZR 11.3.2021 69 Z/2019/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. položka 12. "Transfer z MO V – rekonstrukce dětského hřiště 
Jesničánky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky 
– transfer z MO V" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. z běžných transferů položky "Program 
podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského 
hřiště Jesničánky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky určené na kompletní rekonstrukci veřejného hřiště se zachováním bezbariérového přístupu. Bude 
odstraněn původní betonový podklad a asfaltový kryt, který v současné době již nesplňuje požadavky na sportoviště, a to 
zejména z pohledu bezpečnosti (velké nerovnosti, praskliny). Plocha hřiště bude zvětšena na každé straně o jeden metr, 
tak aby velikost byla vyhovující pro více sportovních disciplín a vzniklo víceúčelové hřiště. Bude zrealizováno kompletní 
odvodnění plochy s odvodem vody pomocí osazených odvodňovacích žlabů a drenážních potrubí do vsakovacích jam. 
Provede se nová skladba plochy hřiště s finální asfaltovou vrstvou. Bude provedeno lajnování, osazení basketbalových 
košů, sloupků na tenis a volejbal. Projektová dokumentace je zpracována. 
Celková částka rekonstrukce má dle aktuální dokumentace činit 1,25 mil. Kč. Shodně jako v minulém roce, kdy došlo k 
vybudování workoutového hřiště v Parku Na Špici na území MO I, tak i u tohoto projektu je předpokládáno a navrhováno 
financování 50 % - 625.000,00 Kč z rezervy Programu podpory sportu (per rollam hlasováním odsouhlaseno členy Komise 
pro sport RmP dne 05.02.2021) a 50 % - 625.000,00 Kč z rozpočtu městského obvodu (MO V). 

2. ZR 11.3.2021 70 Z/2020/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 330,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
kapitálové výdaje položky "Poldr na spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
Město uvažuje na svých pozemcích v lokalitě poldru (retenční nádrže), a to na pozemcích 1185, 1179/3 a 2709/1 vše v k. 
ú. Pardubice otevřít zemník, resp. provést terénní úpravy. Cílem akce je, aby mohla být zemina z lokality odvážena a 
využita na výstavbu severovýchodního obchvatu. Konfigurace terénu vzniklá těmito terénními úpravami bude 
východiskem pro budoucí plánovanou výstavbu poldru v uvažovaném rozsahu. Proto konfigurace výkopu se bude co 
nejvíce blížit konfiguraci terénu poldru. Odvoz a využití zeminy za peníze státu (ŘSD) by měl zlevnit výstavbu budoucího 
poldru bez rozlišení, kdo bude jeho investorem. 

2. ZR 11.3.2021 71 Z/2021/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 550,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Náklady na druhotné suroviny" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
Na základě smlouvy o poskytování služeb „Služeb svozu a odstraňování odpadu“ č. D 1015/00049/15 uzavřené mezi 
Statutárním městem Pardubice a Službami města Pardubic a.s. (dále jen „SmP“) dne 21. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“) 
zajišťují SmP pro město služby v oblastech odpadového hospodářství. Dle čl. III. odst. 6. Smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že vždy k 31. březnu každého kalendářního roku poskytovatel vyúčtuje objednateli částku odpovídající celkové 
částce včetně DPH, kterou poskytovatel za předchozí rok získá z prodeje nebo uhradí za likvidaci separovaných složek 
komunálních odpadů od obyvatel statutárního města Pardubic, a sice za papír, plasty a sklo. Tato částka bude zaplacena 
tak, že: 
- v případě kladného zůstatku z prodeje separovaných složek objednatel podle vyčíslení ze strany poskytovatele vystaví 
fakturu a poskytovatel tuto fakturu ve lhůtě splatnosti uhradí; 



- v případě nákladů na likvidaci separovaných složek poskytovatel vystaví na částku odpovídající těmto nákladům fakturu, 
kterou objednatel ve lhůtě splatnosti uhradí. Od účinnosti Smlouvy jsou tedy vyseparované složky (sklo, plasty, papír) 
prostřednictvím SmP prodávány k dalšímu využití. Prodejní ceny korespondují s tržní cenou jednotlivých komodit. Za rok 
2017 obdrželo město za prodej druhotných surovin 2.149 tis. Kč, za 2018 to bylo 727 tis. Kč a za rok 2019 ještě 236 tis. Kč. 
Už v r. 2019 došlo k hlubokému propadu výkupních cen druhotných surovin, který pokračuje doposud.  
Tak např. za tunu papíru se ještě v lednu 2019 platilo 750,- Kč, nyní musí SmP odběratelům zaplatit 925,- Kč, aby si vůbec 
někdo papír odebral. Za předání plastu se již v průběhu roku 2019 platilo, a v současné době se musí na tunu plastu 
doplácet 1 046,- Kč. Sklo je z pohledu změny ceny nejstabilnější surovinou, za tunu dlouhodobě dostáváme 100,- Kč. Při 
sestavování návrhu rozpočtu r. 2021 na podzim 2020 byl odhad doplatku za jejich předání za r. 2020 celkem 2 000 tis. Kč. 
Tato částka byla schválena v návrhu rozpočtu. Po uzávěrce r. 2020 činí tato částka 2 550 tis. Kč vč. 15 % DPH. Proto je ve 
změně rozpočtu požadováno navýšení schválené částky. Na plasty budeme doplácet 1 565,2 tis. Kč a za papír 1 096,6 tis. 
Kč. Naopak za sklo bychom měli obdržet 123 tis. Kč. 

2. ZR 11.3.2021 72 Z/2022/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 105,4 tis. položka 42. "Dotace SFPI – RPS Gagarinova XV. etapa" a zároveň 
snížení příjmové části rozpočtu položka 12. "Transfer na MO II – RPS Gagarinova XV. etapa – dotace SFPI" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Dotace ze Státního fondu podpory investic na základě smlouvy č. 3908110145 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na 
regeneraci veřejného prostranství na sídlišti. Jedná se o projekt "Regenerace panelového sídliště Pardubice – pravý břeh 
Labe – ulice Gagarinova – XV. etapa". Realizace akce byla předfinancována z vlastních zdrojů městského obvodu II – 
Polabiny. Finanční prostředky (dotace), zaslané na účet města ze Státního fondu podpory investic ve výši 3 105 368,10 Kč 
budou tedy převedeny do rozpočtu MO II – Polabiny. 

2. ZR 11.3.2021 73 Z/2023/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 372,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Pardubicích v souladu s §47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí byl pro rok 2021 přiznán statutárnímu městu Pardubice státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče ve výši 672 000,- Kč dle uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. 

2. ZR 11.3.2021 74 Z/2024/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 126,7 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP 
VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV – 
dotace MŠMT" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Benešovo náměstí ve výši 1 126 638,- Kč. 

2. ZR 11.3.2021 75 Z/2025/2021 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,9 tis. v rámci položky "Zádržné" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 



Finanční prostředky budou použity na uvolnění zádržného z akce: zpracování projektové dokumentace pro výměnu 
elektroinstalace společných prostor bytového domu Bartoňova 826 a Jana Zajíce 947. Na základě uzavřené smlouvy o dílo 
s firmou HMP top s.r.o. z roku 2016 jsme povinni uvolnit zádržné po uplynutí záruční doby tj.  60 kalendářních měsíců. 

2. ZR 11.3.2021 76 Z/2026/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 440,0 tis. z běžných výdajů položky "Zimní sportovní 
park – provoz a investice" na běžné transfery položky "Dostihový spolek a.s. - Zimní sportovní park – dotace" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "Zimní sportovní park – 
provoz a investice" na položku "Dostihový spolek a.s.  - zimní sportovní park - dotace" transfer běžných výdajů, dle 
podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00814/20 - na provoz Zimního sportovního parku se společností Dostihový 
spolek a.s., jedná se o druhou část platby na sezónu 2020/2021 – poskytnutí dotace ve výši 2.460.000,- (částka ve výši 
1.020.000,- Kč schválena v rozpočtu města pro r. 2020 v prosinci r. 2019 a vyplacena v 11/2020, zbývající částka ve výši 
1.440.000,- Kč bude dle této Smlouvy vyplacena po schválení přesunu finančních prostředků v březnu 2021.           

3. ZR 25.3.2021 77 Z/2072/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Kontejnerová stání V Ráji" (správce 
1015 - Odbor životního prostředí). 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 60,0 tis. Kč z investiční rezervy rozpočtu (správce 598 - ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položka "Kontejnerové stání v Ráji" z důvodu opravy a rozšíření současného kontejnerového stání v 
ulici V Ráji Pardubice na p. č. 2318/50. Kapacita tohoto stanoviště je značně nedostatečná, proto po dohodě s ÚMO V byla 
zpracována prováděcí dokumentace na úpravu stanoviště kontejnerů a jeho rozšíření o další 4 kontejnery. 

3. ZR 25.3.2021 78 Z/2073/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 99,1 tis. z běžných výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na běžné 
výdaje položky "Most M802 Červeňák" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly odboru dopravy na posouzení aktuálního stavu mostu č. M802 
Červeňák přes Chrudimku a podkladů z pohledu pěších a cyklistů s vypracováním návrhu způsobu oprav. Tento požadavek 
byl vznesen napříč zastupitelstvem s tím, že ho bude plnit odbor dopravy. 

3. ZR 25.3.2021 79 Z/2074/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z běžných transferů položky "Program 
podpory sportu" na běžné transfery položky "Superstart – film o ploché dráze" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazek úpravy rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory 
kultury" na běžné transfery položky "Superstart – film o ploché dráze" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazek úpravy rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory 
cestovního ruchu" na běžné transfery položky "Superstart – film o ploché dráze" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazek úpravy rozpočtu. 
Jedná se o finanční prostředky určené na tvorbu scénáře filmu o ploché dráze s názvem SUPERSTART, který má volně 
pojednávat o příběhu Evžena Erbana a bude z velké části natáčen v Pardubicích. Prostředky budou žadateli poskytnuty 
formou individuální dotace, kterou bude příjemce muset vyúčtovat. 

3. ZR 25.3.2021 80 Z/2075/2021 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1116-1117 - karanténní 



opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky budou použity na provoz bytových jednotek 
vyčleněných pro potřeby karanténních opatření v Husově ulici 1116-1119 - drobné opravy, úklid po ukončení karantény, 
provedení ozonové dezinfekce bytových jednotek a úhrada zálohových plateb za energie.  Bytové jednotky č.16, 20, 21, 
24 a nebytový prostor v čp. 1117, bytové jednotky č.16, 17, 22, 23 a nebytový prostor v čp.1119 jsou vyčleněny pro osoby 
bez přístřeší, kterým byla nařízena karanténa. V přípravě jsou bytové jednotky č. 13, 14, 17 a 19 v čp. 1117.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
Zajištění stravy pro osoby bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí po dobu platnosti rozhodnutí Krajské 
hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a 
o zajištění ostrahy objektu čp.1117-1119 Husova ulice, Pardubice. Jedná se o finanční prostředky dobu cca tří měsíců. 
Statutární město Pardubice bude nárokovat finanční prostředky na krytí těchto nákladů ze státního rozpočtu. 

3. ZR 25.3.2021 81 Z/2076/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši 2 550,0 tis. Kč o inflační koeficient (3,2 %) předchozího roku, rozdíl dle 
rozpočtu činí 17,0 tis. Kč. Služby města Pardubic a.s., jako zhotovitel, provádějí údržbu dostihové dráhy a zeleně v celém 
areálu dostihového závodiště na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.05.2019. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to 
do 31.12.2024 a cena za předmět plnění je dle smlouvy upravena o inflační koeficient za předchozí kalendářní rok. 

3. ZR 25.3.2021 82 Z/2077/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských 
zařízení" na běžné výdaje položky "MŠ J. Ressla – oprava potravinového výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o přesun finančních prostředků na opravu potravinového výtahu v hlavní budově MŠ. Výtah je zastaralý a dle 
revizí je nutná celková oprava jak šachty, tak strojní části. 

3. ZR 25.3.2021 83 Z/2078/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky 
"CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na zajištění geometrického plánu a zřízení podlimitního 
věcného břemene pro objekt veřejného osvětlení k dokončené stavbě CS Kunětická (11/2020). Skutečné náklady za GP 
(13,5 tis.) + odhad nákladů na VB. 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky 
"Zkvalitnění DI v rámci JV prům. zóny (ul. Dělnická) - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na zajištění geometrického plánu a zřízení podlimitního 
věcného břemene pro objekt veřejného osvětlení k dokončené stavbě ul. Dělnická (09/2020). Skutečné náklady na GP (2 
tis.) a VB (3 tis.). 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky 
"CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na zřízení podlimitního věcného břemene pro objekt 
veřejného osvětlení k dokončené stavbě CS Žlutý pes (09/2020). Geometrický plán vyhotoven v r. 2020, náklady na VB 
jsou odhadnuty. 



Přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky 
"Osvětlení CS ul. Průmyslová, úsek Dělnická po areál M. Pedersen – pozemky"  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na zřízení podlimitního věcného břemene pro objekt 
veřejného osvětlení k dokončené stavbě CS Průmyslová (10/2018). Odhad nákladů na GP a VB. 

3. ZR 25.3.2021 84 Z/2079/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 103,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál B – PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  
Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu položky Terminál B – PD. Na základě rozhodnutí řídícího výboru projektu bude 
zpracována DPS i ve variantě bez SO01 – Provozní budovy, což představuje odlišné technické řešení na zachované a 
nedemolované části nebytového domu, stávající budově SŽ a s tím související IČ ohledně změny stavby před dokončením. 
Dle cenové nabídky se jedná o částku 85.000,- Kč + DPH, tj. 102 850,- Kč vč. DPH.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 66,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a 
administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Terminál B – vizualizace variant" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
Jedná se o vizualizaci na Terminál B dle nabídky arch. Hájka. Jedná se o zpracování vizualizace projektu ve dvou 
alternativách, s provozní budovou a bez provozní budovy, jako podklad pro rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic o 
konečné variantě řešení projektu dle rozhodnutí řídícího výboru. Částka za zpracování vizualizací je ve výši 54.000,- Kč bez 
DPH, tj. 65 340,- Kč včetně DPH. 

3. ZR 25.3.2021 85 Z/2080/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 20,1 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
Příjemci dotace IČ 15011402 byla v roce 2020 schválena dotace z Programu podpory kultury ve výši Kč. 20,1 tis.  Akce se 
nakonec z důvodu epidemiologických opatření nemohla realizovat, takže povinností příjemce dotace dle smlouvy o 
poskytnutí dotace bylo dotaci vrátit v plné výši nejpozději do 31.12.2020. Příjemce tak učinil, dotace byla připsána na účet 
dne 11.11.2020. Dne 23.12.2020 však byla vratka dotace znovu poukázána na bankovní účet poskytovatele, města 
Pardubice. Jedná se o duplicitu vratky dotace, která byla příjemci dotace zaslána zpět na jeho účet v roce 2021. 

3. ZR 25.3.2021 86 Z/2081/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 23. "MP – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje DDHM" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
Navýšení položky "Provoz MP vč. DDH" o částku Kč 59,0 tis., která je kryta příjmy. Tyto prostředky budou použity na krytí 
zvýšených nákladů spojených s pandemickou situací, jako je nákup respirátorů, dezinfekcí, rukavic, ochranných brýlí pro 
zaměstnance MP. Jedná se o dobropisy úhrad za chybně zaslané a následně nedodané zboží z prosince 2020 ve výši 1 
810,- Kč a 2 240,- Kč. Za 54 000,- Kč bylo odprodáno již nevyhovující služební vozidlo městské policie, dle schválení ústřední 
inventarizační komise ze 17.10.2020. 

3. ZR 25.3.2021 87 Z/2082/2021 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 8,0 tis. v rámci položky "Kamerový systém – rozšiřování" (správce 214 - Městská 
policie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 



Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Dle postupů rozpočtové skladby se jedná o podlimitní technické zhodnocení, 
které je zařazováno jako běžné výdaje vyvolané akcí "Kamerový systém – rozšiřování" o další přípojná místa. Jedná se o 
úhradu za vybudování přípojky pro městský dohlížecí kamerový systém v ulici K Vinici. 

3. ZR 25.3.2021 88 Z/2083/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění MP + DDH" na 
běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácené zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
V souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy jsou zaměstnanci po kontaktu s pozitivní osobou v karanténě a povinností 
zaměstnavatele je hradit zaměstnancům prvních 14 dní pracovní neschopnosti (u karantény je to 10-14 dní) došlo k tomu, 
že ve výplatách vyplacených v lednu až březnu 2021 již byly vyčerpány na náhradách všechny přidělené prostředky na rok 
2021. 

3. ZR 25.3.2021 89 Z/2084/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 14 883,0 tis. v rámci položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" z 
běžných transferů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14 883,0 tis. z běžného transferu položky 
"HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" na běžné výdaje. Finanční prostředky na základě smluvního vztahu – 
akcionářské dohody uzavřené dne 12.6.2020, mezi statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. Částka odpovídá 
závazku města dle ustanovení bodu 5.4.2. akcionářské dohody, viz příloha tohoto usnesení. 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rámci položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" z 
běžných transferů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Přesun finančních prostředků v rámci položky schválené v ZmP dne 
11.3. 2021 z běžných transferů na kapitálové výdaje, jelikož se, jak vyplývá z akcionářské smlouvy, jedná o příplatek mimo 
základní kapitál. 

3. ZR 25.3.2021 90 Z/2085/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Audit, ekonomické poradenství" na běžné výdaje 
položky "Omylové platby" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Ve výpisu výdajového účtu MmP (326561/0100) ze dne 31.12.2020 byla připsána platba pokuty (rybáři) ve výši Kč 2,0 tis. 
Plátce pokuty měl platbu zaslat na příjmový účet daní (8010-326561/0100). Vzhledem k jeho omylu a datu zaslání platby 
nebylo možné platbu přeposlat na účet 8010-326 … v kalendářním roce 2020. Převod platby byl proveden dne 11.1. 2021. 
Omylový příjem roku 2020 se stal omylovým výdajem roku 2021 a příjmem platby pokuty v roce 2021 z hlediska narovnání 
typů účtů a typů plateb v rámci Magistrátu města Pardubic.   

3. ZR 25.3.2021 91 Z/2086/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36 076,7 tis. položka 311x "Areál Tesla Kyjevská – prodej areálu" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14 430,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "KÚ Pardubického kraje – podíl z kupní 
ceny areálu Tesla" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zapracování očekávaného příjmu do rozpočtu města za prodej areálu Tesla Kyjevská (dle kupní smlouvy s LinkCity Czech 
Republik a.s. uzavřené dne 21. 9. 2018), a zároveň pokrytí výdaje z rozpočtu, který má přímou vazbu na tento příjem do 
rozpočtu města. Závazek je realizací smluvního plnění vůči Pardubickému kraji ve výši 40 % z příjmu za prodej tohoto 
areálu dle uzavřené Smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem. Detailní popis je uveden ve zprávě č. 30 jednání rady dne 



15. 3. 2021. Tato zpráva bude pro jednání ZmP dne 25. 03. 2021 samostatnou přílohou důvodové zprávy s vazbou na 
příslušné rozpočtové návrhy usnesení. 

3. ZR 25.3.2021 92 Z/2087/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "Škola Svítání – dotace na rekonstrukci" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Tato částka bude poskytnuta jako individuální investiční dotace vyplývající z titulu plnění Smlouvy o spolupráci uzavírané 
mezi Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. a Statutárním městem Pardubice. Tato smlouva je předkládána 
ke schválení v ZmP dne 25.03.2021 a je součástí samostatné zprávy.  

4. ZR 12.4.2021 93 R/5511/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 
598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Sluneční – oprava střešního pláště nad hospodářským pavilonem" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na kompletní opravu střešního pláště nad hospodářským pavilonem v MŠ Sluneční (Zvoneček). 
Ke konci roku 2020 bylo paní ředitelkou upozorněno na zatékání střešní konstrukcí na několika místech do objektu 
hospodářského pavilonu. Neprodleně byla provedena prohlídka střešního pláště, vzhledem k tomu, že současná skladba 
střešního pláště je tvořena hydroizolační fólií, geotextilií a vrstvou kačírku se nepodařilo lokalizovat konkrétní místa 
zatékání. Následně byla požádána odborná firma o zpracování posudku současného stavu střešního pláště s následujícím 
výsledkem. V destruktivní sondě do skladby střešního pláště byla zastižena souvislá hladina vody, vzhledem k této 
skutečnosti je hodnocen stav střešního pláště jako havarijní. Střešní plášť neplní základní funkci, kterou je ochrana 
interiéru před působením vnějších klimatických vlivů. Mokrý izolant ztrácí své deklarované tepelně izolační vlastnosti a 
voda zatékající do střešního pláště zvyšuje zatížení na stávající nosné konstrukce objektu. Vzhledem k rozsahu zastiženého 
množství vody ve stávajícím střešním plášti není možné uvažovat pouze o opravě hlavní hydroizolační vrstvy, ale je nutné 
odstranit veškeré mokré vrstvy stávajícího střešního souvrství a nahradit je novými vrstvami.  V tomto hospodářském 
pavilonu se mimo jiné nachází kuchyň a v případě zatečení zjištěné vody ve střešní skladbě do těchto prostor bude kuchyň 
nejen mimo provoz, ale vzniknou nemalé finanční škody na majetku. 

4. ZR 29.4.2021 94 Z/2119/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 723,9 tis. položka 42. "Dotace MMR – ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny 
– II. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 230,0 tis. položka 41. "Dotace MMR – ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny – 
II. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o přidělení dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben 
na Základní škole Benešovo náměstí" byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 15 
953 787,93 Kč. Projekt byl předfinancován z vlastních zdrojů a realizace byla ukončena. Přijaté finanční prostředky jsou 
proto zapojovány do investiční rezervy. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR o přidělení dotace 
na projekt v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace ve výši 310 485,- Kč pro MŠ Koníček. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT – MŠ Koníček – projekt OPVVV" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Koníček – projekt OPVVV" (správce 1734 - 



Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Na základě rozhodnutí Ministerstva 
školství, kultury a sportu ČR o přidělení dotace na projekt v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání byla statutárnímu městu 
Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 310 485,- Kč pro MŠ Koníček. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 621,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT – ZŠ Pardubičky – projekt OPVVV" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – ZŠ Pardubičky – projekt OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR o přidělení dotace na projekt v rámci OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 620 970,- Kč pro ZŠ a MŠ 
Pardubičky, Kyjevská 25. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. položka 411. "Dotace MF – Sčítání lidu, domů a bytů 2021" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – Sčítání lidu, domů a bytů 2021" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR čj.: MF-7460/2021/1201-10 o přidělení dotace na projekt Sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 9 000,- Kč. Dotaci 
je možné využít na platy zaměstnanců za práci přesčas, odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, úhradu faktur za práce a služby spojené se zajištěním doprovodu sčítacímu komisaři. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 160,1 tis. položka 421. "Dotace MMR – Regulační plán Mlýnský ostrov" (správce 
811 - Odbor hlavního architekta) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí MMR ČR o přidělení dotace na projekt Regulační plán Mlýnský ostrov byla statutárnímu městu 
Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 160 083,- Kč. Investiční akce byla předfinancována z rozpočtu 
města Pardubic a je ukončena.  
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 137,0 tis. položka "COK – dotace MK – Textconnexion" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK – dotace MK – Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj.: MK 15999/2021 OULK o přidělení dotace na projekt Centra pro 
otevřenou kulturu – Textconnexion byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 
137 000,- Kč na pořádání literárních akcí. 

4. ZR 29.4.2021 95 Z/2120/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 244,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MMR 
– Řízení strategie Integrované územní investice" na položku 41. "Dotace MMR – Řízení strategie integrované územní 
investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR – žádosti o platbu z operačního programu Technická pomoc na 
projekt CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000236 Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko – pardubické 
aglomerace III byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 2 244 008,- Kč. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 64,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – Podpora 
integrace cizinců" na položku 41. "Dotace MV – Podpora integrace cizinců" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné 
výši. 



Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 620,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – 
Podpora integrace cizinců" na položku 41. "Dotace MV – Podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu) ve stejné výši. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace – Podpora integrace cizinců" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MV – Podpora integrace cizinců" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR - čj.: MV-25934-8/OA-2021 na projekt "Podpora integrace cizinců na lokální 
úrovni v roce 2021" byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 1 684 800,- Kč. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 662,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání II" na položku 41. "Dotace MŠMT – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a avíza KÚ Pk - čj.: KrÚ 27054/2021 OF na projekt 
"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve 
výši 1 662 500,- Kč. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 52 056,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – 
Sociální služby města Pardubic – příspěvek na provoz" na položku 41. "Dotace MPSV – SSmP – příspěvek na provoz" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, rozhodnutí Zastupitelstva KÚ Pk č. Z/51/21 a avíza KÚ Pk 
čj.: KrÚ 21963/2021 OF byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta I. část účelové neinvestiční dotace pro Sociální 
služby města Pardubic na poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba, denní stacionář, domov se zvláštním 
režimem a domovy pro seniory ve výši 52 056 600,- Kč. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – výkon 
sociální práce" na položku 41. "Dotace MPSV – výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 635,0 tis. položky 41. "Dotace MPSV – výkon sociální práce" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MPSV – výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 
ve stejné výši. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 624,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace – státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace na výkon sociální práce ve výši 3 634 989,- Kč. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace – státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti – snížení předpokládané výše dotace – státního příspěvku na výkon pěstounské 
péče na základě skutečně přijatých finančních prostředků. 



4. ZR 29.4.2021 96 Z/2121/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 313,0 tis. v rámci položky "Program podpory v sociální 
a zdravotní oblasti" z běžných transferů na kapitálové transfery (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Dne 19. 3. 2021 podal subjekt Oblastní charita Pardubice žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města na rok 
2021 ve výši 312 448,- Kč na rekonstrukci budovy bývalého výměníku tepla v Pichlově ul. 1573, Pardubice, v které je 
provozována sociální služba Sociální šatník. Na základě rozhodnutí oprávněných orgánů vyžaduje tento objekt stavební 
úpravy, a to v souvislosti s naplněním požárně bezpečnostních opatření. Individuální dotaci schválila „Komise pro sociální 
a zdravotní věci“ dne 24. 3. 2021. 

4. ZR 29.4.2021 97 Z/2122/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z běžných transferů položky „Program 
podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky „Program podpory 
sportu" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky „Program podpory 
sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z běžných transferů položky „Program 
podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z běžných transferů položky „Program 
podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky „Program podpory 
sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky „Program 
podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky „Program podpory 
sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z běžných transferů položky „Program 
podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 908,0 tis. z běžných transferů položky 
„Program podpory sportu" na běžné transfery jednotlivých základních škol "ZŠ – příspěvek na provoz – hřiště pro 
veřejnost" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o finanční prostředky na provoz hřišť pro veřejnost 



spravovaných jednotlivými školskými příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem Pardubice, které 
otevírají svoje hřiště pro veřejnost, především dětem a mládeži v době mimo školní vyučování. 

4. ZR 29.4.2021 98 Z/2123/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 40,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Brožíkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 45,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Gebauerova – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 25,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 9,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 44,5 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 45,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných výdajů položky 
"Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s plněním podmínky udržitelnosti projektů školních zahrad v 
přírodním stylu.   

4. ZR 29.4.2021 99 Z/2124/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši 46 796,6 tis. Kč položka 11. "Daň z příjmů právnických osob za obce" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z příjmů právnických osob za obce" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Jedná se o daň z příjmů placenou za statutární město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání ve 
výši 46 796 620 Kč. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je 
daň z příjmů právnických osob placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Daňové přiznání bylo zasláno 
prostřednictvím datové schránky finančnímu úřadu dne 29.3.2021, č. j. MmP 32952/2021. 



4. ZR 29.4.2021 100 Z/2125/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč položka 21. "Odvod PO – MŠ Zvoneček (Sluneční)" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MŠ Sluneční – oprava 
výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Vzhledem k havarijnímu stavu výtahu ve školní kuchyni 
byl Mateřské škole Zvoneček Pardubice – Polabiny, Sluneční 284 v roce 2020 poskytnutý příspěvek (v rámci provozního 
příspěvku) na tento účel ve výši Kč 100,0 tis. Oprava výtahu nebyla v minulém roce realizovaná a mateřské škole je nařízen 
odvod, s tím, že vrácené finanční prostředky budou použity na opravu výtahu v letošním roce prostřednictvím Odboru 
majetku a investic. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 150,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Sluneční – oprava výtahu" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Finanční prostředky ve výši 150,0 tis. Kč určené na opravu potravinového výtahu v MŠ. Zařízení je původní z výstavby, je 
zastaralé a opotřebované provozem. V zápisu z odborné prohlídky je doporučena celková rekonstrukce. V případě opravy 
by se jednalo o opravu šachty, výměnu kabiny a opravu elektro ovládání. Pro tento účel OŠKS nařídilo odvod 100 tis. Kč z 
prostředků MŠ. 

4. ZR 29.4.2021 101 Z/2126/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč. 4 725,2 tis. Kč položka 12. "Transfer z MO II – RPS Polabiny – stavební úpravy 
ul. K. Šípka" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny – Stavební úpravy ul. K. 
Šípka – transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč. 360,0 tis. Kč položka 12. "Transfer z MO II – RPS Polabiny – stavební úpravy ul. 
K. Šípka – ostatní náklady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny – Stavební 
úpravy ul. K. Šípka – ostatní náklady – transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč. 3 899,3 tis. tis. Kč položka 312. "Předpokládaná dotace – RPS Polabiny – stavební 
úpravy ul. K. Šípka" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny – Stavební 
úpravy ul. K. Šípka – předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 899,3 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny – Stavební úpravu ul. K. 
Šípka – vlastní zdroje – předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zadání realizace projektu „Stavební úpravy ul. Karla Šípka" dle zpracované dokumentace pro 
provádění stavby převzaté od ÚMO II., s rozpočtovou realizační cenou projektanta 8.624.463,19 vč. DPH. Je nutné počítat 
s ostatními náklady, tj. technický dozor, koordinátor BOZP apod. v předpokládané výši Kč 360,0 tis. Po schválení finančních 
prostředků v rozpočtu města bude vypsáno zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci. Rozpočet bude následně upraven 
ve vazbě na vysoutěženou cenu a ve vazbě na výši dotace ze Státního fondu podpory investic z programu na regeneraci 
veřejných prostranství na sídlištích. Dotace bude předfinancována z rozpočtu MmP. V případě nepřiznání dotačních 
prostředků bude akce plně hrazena z prostředků MO II. Projekt řeší nový povrch vozovky a chodníku a využití travnaté 
refýže pro kolmá parkovací stání. Ulice je navržená jako zklidněná se dvěma širokými zpomalovacími prahy v místech 
přecházení chodců. Součástí projektu jsou nové přístřešky pro kontejnery a ochranný ostrůvek pro chodce. 

4. ZR 29.4.2021 102 Z/2127/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,5 tis. z běžných výdajů položky "Areál koupaliště 
Cihelna – koncesní řízení" na běžné výdaje položky "Areál Skateparku – koncesní řízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 



Přesun finančních prostředků v rámci koncesního řízení na základě již předložených nabídek schválených Radou města 
Pardubic na zpracování "Modelu budoucího koncesního vztahu" pro provozování Letního koupaliště Cihelna a Skateparku 
Pardubice. V současnosti areály fungují na základě koncesních smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou a platnost 
těchto smluv vyprší v průběhu roku 2022. 

4. ZR 29.4.2021 103 Z/2128/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro 
potřeby ZŠ Montessori – vlastní zdroje" na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní – oprava tříd, uvedení do původního stavu 
po Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Třídy, které byly využívány pro výuku Montessori byly upraveny pro odlišný způsob výuky. Od 1.9.2021 budou třídy 
Montessori odcházet do nově připravovaných prostor na ZŠ E. Košťála. Škola potřebuje tyto prostory upravit pro opětovné 
vytvoření klasických tříd. 

4. ZR 29.4.2021 104 Z/2129/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 83,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Ředitel Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových požádal o finanční příspěvek ve výši 83,4 tis. Kč jako 50% 
spoluúčast na pořízení nového kotle do školní jídelny. Stáří kotle 21 let a po poruše není možná oprava vzhledem k 
nedostatku náhradních dílů. 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné učebny – udržitelná podpora" 
na běžné transfery položky "ZŠ Studánka – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve 
schváleném rozpočtu na rok 2021 byla schválena položka rozpočtu "ZŠ – odborné učebny – udržitelná podpora ITI " ve 
výši 350 tis. Kč na jednu základní školu určená na: 
- Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem 
je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba. 
- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou 
úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy 
nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně 
se opakující platba. 
- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze 
všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje 
centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba. 
- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla 
komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba. 
- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod. 

4. ZR 29.4.2021 105 Z/2130/2021 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 278,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Doubek – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Odbor školství, kultury a sportu zaznamenal v posledních týdnech v souvislosti s epidemiologickou situací a prodlužováním 
nouzového stavu obavy zákonných zástupců dětí předškolních dětí v mateřských školách o budoucí plnění vzdělávání na 
základní škole. S tím souvisí zvýšený počet žádostí o odklad školní docházky. Tyto děti budou zůstávat o rok déle v 
mateřských školách a tím bude snížená kapacita pro umístění nových dětí. Na tuto situaci nejsme kapacitně připraveni a 
nebudeme s největší pravděpodobností schopni plně uspokojit přijetí dětí do 3 let věku. Na naplněné kapacity v 
mateřských školách, a to zejména ve školské obvodu č. III (Višňovka, Vinice, Dukla, Svítkov) odbor školství, kultury a sportu 
upozorňuje ve Strategii školství Pardubic, tato problematika je i součástí Akčního plánu. Z tohoto důvodu je plánované 
znovuotevření budovy mateřské školy ve Svítkově, která do konce minulého školního roku sloužila jako hlavní budova 
Mateřské školy Doubek Pardubice – Svítkov a Lány na Důlku. Uzavřená byla po otevření nově vybudované mateřské školy 
otevřené na podzim loňského roku v ulici M. Špinky. Předpokládané náklady na znovuotevření původní budovy činí 2.728 
tis. Kč, přičemž náklady na nejnutnější opravy budovy, které budou probíhat prostřednictvím OMI jsou 450 tis. Kč. Zbylé 
náklady, které nárokuje kap. 1734, zahrnují přípravu budovy na provoz (potřebné vybavení - nábytek, lůžkoviny, hračky, 
provozní materiál, pomůcky, vybavení ŠJ výdejny, apod.) ve výši 875 tis. Kč, náklady na úklid a stěhování ve výši 200 tis. 
Kč, mzdové náklady na personál 09-12/21 ve výši 900 tis. Kč, distribuce stravy 09-12/21 ve výši 20 tis. Kč, provozní 
příspěvek pro 2 třídy (2x15 dětí) 09-12/21 ve výši 83 tis. Kč (teplo 30 tis. Kč, údržba zahrady 5 tis. Kč, normativ na děti 48 
tis. Kč), rezerva na dofinancování nižšího počtu dětí na třídě, než ukládá školská legislativa ve výši 200 tis. Kč. 

4. ZR 29.4.2021 106 Z/2131/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. v rámci položky "ČsOL z.s. - Zámeček – 
Larishova vila – dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z kapitálových transferů na běžné transfery. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční krytí ve výši Kč 5 000,0 tis. bylo schváleno na jednání ZmP dne 17.12.2020 v rámci schválení rozpočtu na rok 2021. 
Vlastník budovy Zámečku (Larishova vila) bude část stavebních prací realizovat jako opravy a udržování. Konkrétně se 
jedná o opravu podlah a technické místnosti ve výši Kč 1 500,0 tis. 

4. ZR 29.4.2021 107 Z/2132/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných transferů položky "PPK – Dotace – 
Cinema time – Pardubické letní kino" na běžné transfery položky "PPK – Dotace – No Problem promotion a.s. - Pardubické 
letní kino Pernštejn" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na běžné transfery položky "PPK-Dotace – NO 
PROBLEM PROMOTION, a.s. - Pardubické letní kino Pernštejn" z důvodu změny pořadatele Pardubického letního kina, a 
tedy i změny žadatele o dotaci z rozpočtu statutárního města Pardubice. 

4. ZR 29.4.2021 108 Z/2133/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Separovaný sběr" (správce 1015 - Odbor životního 
prostředí).  
Jedná o navýšení finančních prostředků na separovaný sběr. I když během roku 2020 bylo na teritoriu města přidáno 
celkem 57 ks nových kontejnerů na separovaný sběr a v některých lokalitách navýšena četnost svozu jsou kontejnery na 
separovaný odpad plné. V „covidové době“ dochází ke zvýšené tvorbě odpadů zejména papíru a plastů. Je to dáno 
zvýšeným nákupem na e-shopech (velké množství krabic, které občané dříve, než je vyhodí, nerozloží nebo nesešlápnou) 
a pobytem lidí doma na home office či s dětmi, kdy více vaří či uklízí a obecně vzniká více komunálních i separovaných 
odpadů. Tento stav pak graduje například v době svátků. V průběhu vánočních svátků byl posílen svoz směsného komunálu 
a byly provedeny mimořádné svozy separovaných složek. O svátcích vyjela veškerá technika v plném počtu, včetně 



rezervních vozidel a všech zaměstnanců. Mimořádné svozy proběhly hlavně v sídlištní zástavbě. Bylo například mimo jiné 
provedeno navíc 470 mimořádných výsypů kontejnerů na papír. Tento stav trvá i v letošním roce, je každodenní činností 
řešit se svozovou firmou (prostřednictvím mimořádných svozů) přeplněnost nádob, případně nepořádek v rámci 
kontejnerových stanovišť. I přes tuto snahu se jeví některá kontejnerová stanoviště, zejména po víkendu jako „přeplněná“, 
proto jedná OŽP se SmP a. s. o pravidelném zvýšeném počtu vývozů kontejnerů, než je obvyklé doposud např. většina 
kontejnerů na papír a plast bude vyvážena 3x týdně místo dosavadních 2 dvou svozů, sklo se plánuje vyvážet po 14 dnech. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Pasportizace veřejné zeleně" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí). 
Jedná o navýšení finančních prostředků na zpracování nového, resp. na aktualizaci stávajícího pasportu veřejné zeleně, 
kterou je nutno provést z důvodu začlenění nově vzniklých ploch veřejné zeleně nebo zohlednit změny intenzity údržby 
jednotlivých ploch. Aktuální pasport bude důležitý podklad pro studii sídelní zeleně a aktualizaci koeficientu rozdělení 
finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně na jednotlivé městské obvody dle Statutu. 

4. ZR 29.4.2021 109 Z/2134/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 600,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – 
sociálně právní ochrana dětí" na položku 41. "Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 811,4 tis. položka 41. "Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí – dotace MPSV" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR čj.: MPSV-2021/48538-213 byla statutárnímu městu 
Pardubice přiznána I. část dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně 
právní ochrany dětí ve výši 8 411 418,- Kč. Jedná se o zálohový transfer, který podléhá finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem. 

4. ZR 29.4.2021 110 Z/2135/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných výdajů položky "NP – areál 
Červeňák (opravy, údržba, služby) (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Areál Červeňák – 
sečení trávy" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
Na údržbu areálu Červeňák bylo v rozpočtu na rok 2021 přiděleno 250 000,- Kč. Na údržbu zeleně – managementových 
opatření lokality Červeňák navržené Českým svazem ochránců přírody, základní organizace JARO Jaroměř, Pestré Polabí 
z. s. pro rok 2021, které zahrnuje sečení části lokality, bude přesunuta částka 180 000,- Kč na kapitolu OŽP, který bude 
tento zásah procesovat a monitorovat. Finanční prostředky, které zůstanou na kapitole OMI, budou použity na opravy 
cedulí, zabezpečení zchátralého objektu bývalé jídelny a úklid černých skládek v této lokalitě. 

4. ZR 29.4.2021 111 Z/2136/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 271,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o navýšení provozního příspěvku DDM ALFA-KD Hronovická – příspěvek na provoz. Z důvodu dalšího přerušení 
provozu v souvislosti s mimořádným opatřením zavedeným v důsledku coronavirové pandemie. Pracoviště KD Hronovická 
bylo uzavřeno od 2.10.2020 do 31.12.2020. Po dobu uzavření bylo znemožněno řádné provozování prostor a tím došlo k 
zásadnímu snížení příjmů tohoto pracoviště. Byly zrušeny všechny plánované akce a nové smlouvy již nebyly uzavírány. 



Celkově se příjmy KD Hronovická v důsledku přerušení provozu v 2. polovině roku 2020 snížily o 542 tis. Kč. Žádáme o 
navýšení provozního příspěvku o částku ve výši 50% vyčíslené ztráty, tj. 271 tis. Kč. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Beta – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
DDM Beta provozuje své aktivity ve dvou budovách v majetku SMP, obě budovy má ve výpůjčce. Část budovy ve Štolbově 
ulici č.p. 2665 Beta dlouhodobě pronajímala. Nájemce využíval prostory pro pořádání společenských akcí. Vzhledem k 
omezení v souvislosti s pandemií se rozhodl podnikání v tomto oboru ukončit. Protože není jasné, kdy bude opět možné 
sál pro 400 osob využívat, je úspěšné jednání s jakýmkoliv novým případným nájemcem velmi nepravděpodobné. 

4. ZR 29.4.2021 112 Z/2137/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "COK – Divadlo 29 - klimatizace – PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace v prostoru Centra pro otevřenou kulturu p. o. – Divadlo 
29. Na základě pracovní verze znění Národního plánu obnovy (Název investice 2.2. – Technologická modernizace 
kulturních institucí v příloze na str. 15.) se objevila možnost financování klimatizace v prostorách Centra pro otevřenou 
kulturu p. o. - Divadla 29. Text konkrétně zmiňuje potřebu kulturních institucí, kterým chybí moderní vybavení „jako jsou 
například výkonná klimatizace, infračervený mikroskop aj.“ Pokud bude Národní plán obnovy schválen včetně této 
komponenty, je z hlediska připravenosti žádosti o finanční prostředky mít nutné k dispozici zpracovaný projekt vč. 
projektové dokumentace. 

4. ZR 29.4.2021 113 Z/2138/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje 
položky "Městský kamerový systém – rozšiřování (nadjezd Kyjevská)" (správce 214 - Městská policie). 
Přesun finančních prostředků ze správce Odbor majetku a investic na správce Městská policie na rozšíření kamerového 
systému za účelem snímání mostu M117 dle předložené cenové nabídky. Jedná se o přesun rozpočtové rezervy schválené 
položky "Nadjezd Kyjevská – ostatní náklady", ze které jsou hrazeny související náklady s realizací (autorský, technický 
dozor, BOZP apod).   

4. ZR 29.4.2021 114 Z/2139/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Údržba neudržovaných neveřejných pozemků" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení stávajícího schváleného rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč o 300,0 tis. Kč, na celkovou částku 500,0 tis. Kč na údržbu 
neudržovaných neveřejných pozemků, které nejsou zahrnuty v pasportu zeleně jednotlivých městských obvodů. Na 
údržbu těchto pozemků bylo v 1. čtvrtletí letošního roku vyčerpáno již 180,0 tis. Kč a na další řešení většinou havarijních 
stavů stromů již nemáme volné finanční prostředky. V případě nenavýšení požadované finanční částky nemůžeme na další 
požadavky ze strany městských obvodů reagovat. 

4. ZR 29.4.2021 115 Z/2140/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Chemiků 124-129 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 370,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Varšavská 213-214 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna indikátorů 
vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Sluneční 300-301 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 420,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Bělehradská 379 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 560,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Gagarinova 380-383 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 620,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - výměna indikátorů 
vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 447 - výměna indikátorů 
vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Bartoňova 826 - výměna indikátorů 
vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD J. Zajíce 947 - výměna indikátorů 
vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Závodu míru 1835 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-
2345 - výměna indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dům J. Pernera 2560-2562 - výměna 
indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002 musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů 
na vytápění a teplou vodu nainstalované od roku 2020 dálkově odečitatelné. Měřiče a indikátory, které již byly 
nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání nebo nahrazeny dálkově 
odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027. Z těchto důvodů při periodických výměnách pokračujeme v nahrazování 
současných poměrových měřičů za měřiče s možností dálkového odečtu. Celkem v bytových domech město má 9737 ks 
poměrových měřidel. V roce 2020 bylo vyměněno 1889 ks, v roce 2021 je nutno vyměnit 4938 ks. Termín pravidelné 
periodické výměny je u kalorimetrů 5 let, u vodoměrů 5 let a u indikátorů na topení 10 let. Zákonná povinnost souvisí s 
vyúčtováním spotřeby energií a dodávaných služeb nájemcům. V případě, že se výměna neprovede, nebude možné 
provést vyúčtování nájemcům a veškeré náklady za vodu a teplo půjde na vrub města. Veškeré poměrové měřiče, sloužící 
k vyúčtování nákladů na teplo a vodu obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou 
č. 345/02 Sb. zařazeny mezi tzv. "stanovená měřidla" s povinností každé měřidlo ověřit a s možností je používat pouze v 
době platnosti ověření. Po této době už je jakékoliv měření považované za nesprávné a nelze se o naměřený údaj opřít. 
Podle vodoměrů s neplatným metrologickým ověřením nelze rozúčtovávat spotřebu vody. Dokonce dle zákona o 
metrologii hrozí pokuta rozúčtovateli ve výši 1 000 000 Kč. 

4. ZR 29.4.2021 116 Z/2141/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Odborářů – rekonstrukce soc. zařízení – 
revize PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro děti a personál v pavilonu pro děti s očními vadami. PD je 
zpracována v roce 2003, je nutná její revize a rozšíření dokumentace o úpravu prostor pro personál. Vzhledem k tomu, že 
soc. zařízení je v původní, jeho současný stav je havarijní, za hranicí životnosti a odporuje požadavkům hygieny. Časté 
opravy jsou neekonomické a neefektivní.  V rámci rekonstrukce dojde k výměně veškerých rozvodů, povrchů a výměně 
zařizovacích předmětů dle platných norem. Současně bude rekonstruováno zázemí pro personál ve stejném rozsahu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých – rekonstrukce soc. 
zařízení – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Jedná se o celkovou rekonstrukci čtyř sociálních zařízení v patrové budově MŠ pro děti a dvou pro personál včetně 
drobných stavebních úprav v 1. n. p. dle požadavků KHS. Stav kanalizace a rozvodů vody je v havarijním stavu, časté opravy 
jsou neekonomické a nezaručují zabezpečení možného vzniku škod na majetku. V rámci rekonstrukce dojde k výměně 
veškerých rozvodů, povrchů a výměně zařizovacích předmětů a stavebním úpravám v přízemí. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova – rekonstrukce fasády 
a plochých střech – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky určené na vypracování projektové 



dokumentace. Stávající stav fasády je špatný, opadává omítka na atice, která hrozí pádem. Po bývalé kotelně je na střeše 
nástavba a komín, který vlivem klimatických podmínek degraduje, opadává omítka a zatéká kolem tělesa komínu i po 
opravách. V přízemních třídách MŠ je vlhké zdivo z důvodu nefunkční hydroizolace. Jednalo by se o ubourání nástavby na 
střeše s komínem, opravu střechy včetně jejího zateplení, výměnu klempířských prvků a odizolování zdiva od vlhkosti ve 
styku s terénem, a dále o opravu fasády na všech objektech MŠ. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Lentilka – rekonstrukce soc. zařízení, 
úklidových komor a přípravny jídel – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na vypracování projektové dokumentace. Jedná se o celkovou rekonstrukci sociálního zařízení 
pro děti ve dvou přízemních pavilonech. Soc. zařízení je v původní, jeho současný stav je havarijní, za hranicí životnosti a 
odporuje požadavkům hygieny. Požadavkem je výměna veškerých rozvodů, dispoziční úpravy, výměna zařizovacích 
předmětů a veškerých povrchů. Dále bude provedena rekonstrukce úklidových komor v přízemních pavilonech, které jsou 
v původním stavu a neodpovídají platným normám. Požadavkem je výměna veškerých rozvodů, výměna dveří, 
zařizovacích předmětů a povrchů. Současný stav odporuje požadavkům hygieny. Dále bude provedena rekonstrukce 2 
výdejen jídel v hlavním pavilonu tak, aby prostory odpovídaly současným platným normám. Požadavkem je výměna 
veškerých rozvodů, dispoziční úpravy, výměna zařizovacích předmětů a veškerých povrchů. Závady jsou uvedené v 
Protokolu o kontrole KHS. 

4. ZR 29.4.2021 117 Z/2142/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená – oprava střechy pavilonu 
D" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na opravu střechy v pavilonu D. Projektová dokumentace je zpracovaná. V současné době 
dochází k zatékání dešťových vod do objektu ZŠ v důsledku poškození střešního pláště, a to i přes to, že byla několikrát 
provedena jeho údržba. V současné době již udržovací práce nejsou možné, vlivem působení povětrnostních podmínek a 
UV záření je stav krytiny pavilonu D prakticky neopravitelný. Na základě znaleckého posudku pavilonů B a D a provedení 
sond bylo zjištěno poškození a defekty na střešním plášti, který přestal plnit základní funkci – vodotěsnost. Oprava 
střešního pláště pavilonu B již byla provedena v roce 2020. Při sanaci bude provedeno odstranění a likvidace vrstev 
střešního pláště až na úroveň původního hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů. Odstraněny budou také komínky k 
odvětrávání, kanalizace a oplechování atiky. Nově bude provedena skladba střešního pláště, odvětrávací komínky, odvod 
dešťových vod, bude provedena oprava hromosvodu, oprava atiky. Opravu je nutné provést neprodleně, aby nedocházelo 
k poškození budovy a dále i ke škodám na majetku uvnitř objektu. 

4. ZR 29.4.2021 118 Z/2143/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a 
investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o přesun finančních prostředků z velké údržby školských zařízení – investice na dofinancování akce rekonstrukce 
dětského hřiště Jesničánky. Na akci bylo schváleno 1 250 000,- Kč. Dle výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena 
vyšší. Aby se akce mohla zrealizovat je nutné navýšení schválené částky o 50 tis.  Kč. 



4. ZR 29.4.2021 119 Z/2144/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 8 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – vlastní zdroje" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 711/OMI z důvodu při realizaci stavby "nadjezd Kyjevská" vzniklých změn 
(mimořádná havarijní událost – výskyt azbestu), které mají vliv na cenu díla a je nutné je řešit neprodleně. Jedná se o nové 
řešení úpravy trakčního vedení SŽDC oproti projektu, které nebude vyžadovat vybudování provizorních sloupů pro 
zesilovací vedení a bude využito stávající nosné lano trakčního vedení (tato změna technologie vede ke snížení ceny o cca 
780 tis.). Druhou změnou je rozsah frézování asfaltových zpevněných ploch včetně dopravy a skládkovného s využitím 
skládky kasáren Hůrka (tato změna vede ke snížení ceny o cca 750 tis.). Poslední podstatnou změnou je při prováděných 
demoličních pracích zjištěný výskyt nebezpečného odpadu – azbestu (prokázáno provedeným laboratorním rozborem). 
Následně bylo zpracováno hlášení prací s azbestem vč. technologického postupu a odesláno na Krajskou hygienickou 
stanici ke schválení. Odstranění a likvidace materiálu s obsahem azbestu si vyžaduje speciální opatření pro demolice a 
odpad je nutné likvidovat jako nebezpečný. Vlivem této skutečnosti došlo k navýšení nákladů o 10.200 tis. 

4. ZR 29.4.2021 120 Z/2145/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6,2 tis. z běžných výdajů položky "Komunikace s veřejností" na běžné výdaje 
položky "Příspěvek Svazu měst a obcí" (správce 414 - Kancelář primátora). 
Z důvodu navýšení ročního příspěvku (z 3,06 Kč/obyvatel na 3,12 Kč/obyvatel) jednotlivých členů Svazu měst a obcí ČR 
žádáme o navýšení členského příspěvku o 6 200,- Kč. Úhrada členského příspěvku bude schválena na poradě primátora 
dne 13.4.2021. 

4. ZR 29.4.2021 121 Z/2146/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 
- Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Gorkého – rekonstrukce budovy – návrh stavby" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie).  
Jedná se o finanční prostředky na návrh stavby na akci "Rekonstrukce budovy Gorkého 1981-MŠ Gorkého (Sluníčko)". Dne 
15. 3. 2021 byl Radou města Pardubic (usn. č. R/5384/2021) chválen projektový záměr na zvýšení kapacit Mateřských 
školek v Pardubicích. Jedním z prioritních projektů je "Rekonstrukce budovy MŠ Gorkého" současné školní družiny. 
Identifikační listina projektu bude předložena ke schválení radě města dne 26. 4. 2021. Po zpracování a schválení návrhu 
stavby bude následovat další plánovací fáze, ve které bude zpracována PD ve všech stupních, tj. DUR, DSP a DP. 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 
- Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého – rozšíření kapacit – návrh stavby" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
Jedná se o finanční prostředky na návrh stavby na akci "Rozšíření kapacit MŠ Teplého". Dne 15. 3. 2021 byl Radou města 
Pardubic (usn. č. R/5384/2021) schválen projektový záměr na zvýšení kapacit Mateřských školek v Pardubicích. Jedním z 
prioritních projektů je "Rozšíření kapacit MŠ Teplého" přístavbou ke stávající MŠ. Identifikační listina projektu bude 
předložena ke schválení radě města dne 26. 4. 2021. Po zpracování a schválení návrhu stavby bude následovat další 
plánovací fáze, ve které bude zpracována PD ve všech stupních, tj. DUR, DSP a DPS. 

4. ZR 29.4.2021 122 Z/2147/2021 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 940,8 tis. Kč položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň snížení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě oznámení KÚ Pardubického kraje ze dne 16.4.2021 o výši příspěvku na výkon státní správy v roce 2021 je 
upravována výše Souhrnného dotačního vztahu. Výše příspěvku pro rok 2021 činí 91 311 680,- Kč.   



4. ZR 29.4.2021 123 Z/2148/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Azylový dům pro muže s noclehárnou 
– návrh stavby" (správce 1411 Odbor rozvoje a strategie). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Centrum sociálních služeb – návrh 
stavby" (správce 1411 Odbor rozvoje a strategie). 
Vyčlenění finančních prostředků v celkové výši 300 tisíc Kč souvisí s pokrytím nákladů spojených s přípravou projektů – 
Azylový dům pro muže s noclehárnou a Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice. Z této položky budou 
hrazeny návrhy stavby, studie, které přiblíží technické řešení daných projektů společně s vyčíslením odhadovaných 
nákladů realizační fáze. Záměry projektů byly společně s identifikačními listinami schváleny v Radě města Pardubic, a jsou 
zahrnuty do priorit města v rámci plánování nového programového období ITI 2021+. 

4. ZR 29.4.2021 124 Z/2149/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD – opravy bytových jader" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na opravy bytových jader dlouhodobě obsazených bytů. Jádra vykazují závažné a 
neopravitelné vady, odpovídající stáří bytového fondu 35-60 let. Jádra jsou za hranicí životnosti. Za leden 2021 evidujeme 
dalších 8 oprávněných požadavků na výměnu bytových jader.  Jedná se o opakovaný požadavek, položka v minulých letech 
nebyla pokryta. 

4. ZR 29.4.2021 125 Z/2150/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava lodžií" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Lodžie vykazují vady nášlapných vrstev. Do konstrukce lodžií zatéká, zatékání se již projevuje v bytech nájemců. Při 
kontrolní prohlídce byly zjištěny následující poruchy a nedostatky: 
- železobetonové desky lodžií, zejména krycí vrstvy vrchního líce, jsou lokálně poškozeny trhlinami, výdutěmi, nebo liž 
odpadly. V místech největšího poškození jsou odhaleny korodující nosné výztuže. 
- dilatační ucpávky na příčném styku lodžiových panelů jsou porušené a propouští srážkové vody. 
- povrchové úpravy ocelových zábradlí jsou odžilé a zejména u spodních líců konstrukcí se objevuje povrchová koroze. 
Zásadně poškozené prvky nebyly ve zpřístupněných bytech nalezeny. 
- povrchové úpravy (nátěry) oplechování vnějších okenních parapetů jsou nesoudržné s podkladem a odpadávají. Zcela 
tedy neplní svoji funkci. 
- Sklepní okénka, resp. jejich ocelové části, jsou napadeny korozí a otvíravé díly nejsou z větší části ovládat. Okénka tak 
neplní svou funkci. Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu odstranění konstrukcí a prvků, neplnících svou funkci a 
jejich nahrazení konstrukcemi, plnícími současné trendy a legislativní požadavky na stavební konstrukce. 
- odstranění klempířských výrobků, navazujících na lodžiové desky (soklový plech lodžiových dveří a okapový profil z 
čelní strany desky)  
- sejmutí povrchových úprav z lodžiových desek 
- sejmutí keramického obkladu soklu lodžie 
- výměna odžilých prvků PSV (sklepní okénka) 



- sejmutí nefunkčních povrchových úprav z dotčených klempířských a zámečnických výrobků 
- provedení nových ochranných vrstev na čelním a spodním líci lodžiové desky 
- provedení nové skladby podlahy lodžie, včetně funkční hydroizolace a detailů napojení na navazující konstrukce 
- provedení nového keramického soklu na stěnách navazujících na podlahu lodžie 
- obnovení povrchových úprav dotčených zámečnických a klempířských konstrukcí 
- výměna odžilých sklepních okének a oplechování vnějších parapetů 
- provedení drobných dokončovacích úprav 
Provedením navržených úprav dojde k tvarovým změnám konstrukcí v řádech centimetrů. Tyto úpravy nemají vliv na 
celkový vzhled objektu. Cena dle PD 6.350.205,99 s DPH. 

4. ZR 29.4.2021 126 Z/2151/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Varšavská – sanace střešního pláště 
– PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na zpracování PD, týkající se odstranění havarijního stavu střechy. Izolant je nasáklý, 
nevysychá, plesnivý. Stav hydroizolačního souvrství odpovídá jeho stáří. Klempířské prvky na atice a ventilátorových 
komorách jsou již dožilé. Samočinné odvětrávací hlavice byly v minulosti poškozeny silným krupobitím.  Komínky 
odvětrávacího potrubí splaškové kanalizace nejsou systémově napojeny. V jejich nesystémovém napojení a v prostupech 
konstrukcemi dochází pravděpodobně k pronikání dešťových vod do střešní konstrukce. Výplně otvorů strojoven výtahu 
jsou již na pokraji své životnosti. 
Popis nutných prací: 
- reprofilace podkladní roznášecí betonové vrstvy včetně využití speciálních sanačních vyrovnávacích stěrek a adhezních 
můstků, nová pojistná hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou včetně podkladní 
asfaltové penetrace, nové souvrství tepelné izolace z EPS, vzhledem k silikátovým tvárnicím pod betonovou vrstvou, je 
pro kotvení zapotřebí zvolit lepený systém bez využití mechanických kotev, tl. Izolantu 200 mm., nová povlaková střešní 
krytina střešního pláště z SBS modifikovaného asfaltového pásu, souvrství dvou pásů, samolepící + celoplošně natavený, 
navýšení stávající atiky, nové řešení objektové dilatace, nové klempířské opracování atiky, nové dvouúrovňové střešní 
vtoky s bitumenovou manžetou pro napojení povlakové střešní krytiny z SBS modifikovaných asfaltových pásů a 
ochranným košem + nový poslední kus svodného potrubí dešťové kanalizace, oprava omítky a malířské opravy ze strany 
interiéru po vyměnění posledního kusu svodného potrubí dešťové kanalizace, sanace ventilátorových komor, nové 
systémové komínky pro odvětrání svislého potrubí splaškové kanalizace, nové systémové prostupy pro kabelové vedení, 
repase 2 ks stožárů, nová nadstřešní část jímací soustavy hromosvodu, nový zádržný systém.  
Strojovny výtahů: 
- sanace a zateplení stěn strojoven výtahu, napojení a systémové ukončení povlakové střešní krytiny na svislých stěnách 
strojovny, nové plastové výplně dveřních otvorů, nové plastové výplně okenních otvorů, nový střešní plášť strojoven 
výtahu, nový systém pro odvod dešťových vod. 

4. ZR 29.4.2021 127 Z/2152/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2340-
2345 - výměna el. rozvodů – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Elektroinstalace je na hranici životnosti (textilní izolace vodičů), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům 
distributora. Projevují se závady, vypálení částí elektrorozvodů. Z rozpojovací pojistkové skříně bude provedeno nové 
hlavní domovní vedení do elektroměrových rozváděčů. Odtud budou rozvody vedeny ve stoupačkovém prostoru až do 
posledního elektroměrového rozváděče a z nich následně až do bytových rozvaděčů. Bude provedená kompletní výměna 
rozvodů domácích telefonů a zvonků. PD bude zpracována na každé č. p. samostatně. 

4. ZR 29.4.2021 128 Z/2153/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 200,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Ohrazenická 161-162 - oprava 
společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na nutnou opravu povrchů schodišť, zámečnických prvků, opravy omítek, výmalba 
schodiště a chodeb, výměna dveří do některých bytů z důvodu nefunkčnosti nefunkční – havarijní stav (od kolaudace v 
r.1964 úpravy společných prostor neprovedeny). PVC krytina na schodištích a ve společných prostorech není soudržná s 
podkladem, podkladní vrstvy je nutné zpevnit. V domě došlo již k několika úrazům nájemců. Ve vchodech č. p. 159, 160 a 
163 byly již tyto opravy provedeny. Zbývá opravit vchody č. p. 161 a 162. 

4. ZR 29.4.2021 129 Z/2154/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 460,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna 
rozvodů ÚT – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Požadavek na základě stížností nájemníků na nedostatečné vytápění, zarostlé rozvody, zkorodovaná otopná tělesa a časté 
poruchy. Předpokládané celkové realizační náklady jsou ve výši 16 mil. Kč. Dům má tři vchody, 11NP a 176 bytů. Z těchto 
důvodů je nutné PD na provedení výměny rozvodů ústředního topení zpracovat tak, aby bylo možné výměnu provádět 
etapově, mimo topnou sezonu v období od 1.6. do 31.8. Technicky není možné výměnu rozvodů provést v jednom 
kalendářním roce. 

4. ZR 29.4.2021 130 Z/2155/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Mladých 181-184 - oprava vstupních 
přístřešků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Pravděpodobně sedáním hutněných podsypů dochází k tvarovým změnám podlahových betonů, k tvorbě rozsáhlých 
prasklin a částečné separaci desky od navazujících konstrukcí. Rovných povrch konstrukce je destruován působením 
provozních a povětrnostních vlivů. CENA dle PD je 1.986.753,42 K4 s DPH. Schodišťové stupně jsou od sebe i od 
navazujících konstrukcí separovány. U nájezdových klínů lze stav hodnotit jako havarijní, neboč jednotlivé kusy jsou již 
zcela odděleny od podkladní konstrukce. 
- Poškození povrchových úprav: základové trámce jsou působením vzlínající zemní vlhkosti dotovány vodou a následnými 
mrazovými cykly dochází k degradaci povrchových úprav. Rovněž omítkové úpravy pilířů a podstřešních průvlaků jsou 
poškozeny různosměrnými trhlinami. 
- Poškození klempířských výrobků: klempířské prvky i střešní krytina z ocelového plechu jsou na hranici své životnosti a 
vyžadují výměnu. Poškozeny jsou jak dlouhodobým působením povětrnostních vlivů, tak mechanicky. 
- Koroze konstrukce zábradlí: ochranný nátěr ocelových zábradlí je již dožilý a vykazuje horší soudržnost s podkladem. 
Lokálně pak již ochranný nátěr není schopen plnit svoji funkci a dochází ke korozi ocelové konstrukce zábradlí. Koroze 
oslabuje průřez ocelových prvků a zhoršuje tak jejich mechanické vlastnosti. 



- Poškozené okapové chodníky: betonové prvky okapových chodníků jsou částečně destruovány působením 
povětrnostních vlivů (část je již vyměněna) a také jejich vzájemná rovinnost již nezaručuje plnění původní funkce, kterou 
je odvod srážkových vod od objektu. 
Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu odstranění nefunkčních a poškozených konstrukcí a prvků, neplnících svou funkci 
a jejich nahrazení konstrukcemi, odpovídajícím současným trendům a legislativním požadavkům na stavební konstrukce: 
výměna stropních svítidel a revize elektroinstalace, demontáž a po provedení úprav zpětné navrácení drobných doplňků 
stavby (zvonková tabla, teplotní čidla, schránky atd.), odstranění nefunkčních klempířských výrobků a jejich nahrazení 
novými, provedení opravy a nových povrchových úprav ochranného zábradlí, doplnění ochranného zábradlí a madla u 
schodiště, částečná demontáž a výměna poškozených prvků bleskosvodu, výměna střešní krytiny, výměna poškozených 
povrchových úprav stěn a pilířů, úpravy omítkových souvrství na spodním líci stropní desky, výměna poškozené podlahové 
desky a schodišťových stupňů, sanace základových konstrukcí, provedení nových povrchových úprav podlah, stěn a stropů, 
úprava okapového systému, tvarové úpravy výškových nivelet okapových chodníků + výměna poškozených prvků + 
doplnění okapových chodníků, provedení nových zapuštěných rohožek, osazení nových nájezdových klínů pro kočárky a 
jízdní kola, provedení drobných dokončovacích úprav. Vzhled stávající budovy zůstane téměř totožný. Provedením 
navržených úprav dojde k tvarovým změnám konstrukcí v řádech centimetrů. Tyto úpravy nemají vliv na celkový vzhled 
objektu. 

4. ZR 29.4.2021 131 Z/2156/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 340,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - výměna el. 
rozvodů spol. prostor – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 340,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna el. rozvodů 
spol. prostor – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Elektroinstalace je na hranici životnosti (textilní izolace vodičů), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům 
distributora. Projevují se závady, vypálení částí elektrorozvodů. Z rozpojovací pojistkové skříně bude provedeno nové 
hlavní domovní vedení do elektroměrových rozváděčů. Odtud budou rozvody vedeny ve stoupačkovém prostoru až do 
posledního elektroměrového rozváděče a z nich následně až do bytových rozvaděčů. Bude provedená kompletní výměna 
rozvodů domácích telefonů a zvonků. Nově navržené rozvody budou splňovat podmínky pro osazení 3 F jističů a 
elektroměrů. 

4. ZR 29.4.2021 132 Z/2157/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Závodu míru 1835 - sanace lodžií – 
PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V lodžiových deskách jsou lokálně viditelné trhliny. Trhliny umožňují zatékání dešťové vody a přístupu vzduchu k nosné 
ocelové výztuži. Při dlouhodobém působení korozivních činitelů dochází ke korozi nosné ocelové výztuže a odpadávání 
ochranné betonové vrstvy. Dále jsou na lodžiových deskách patrné vlhkostní mapy z důvodů nedostatečného řešení 
detailu okapu dešťové vody z hrany železobetonové nosné desky. Stav lodžiových desek není v současné době vážný, avšak 
v dohledné době by měla být provedena vhodná sanace, která odstraní příčiny výše uvedených poruch. V případě otálení 
s realizací sanace lodžiových desek, může dojít k rychlému zhoršení stávajícího stavu. Ocelové zábradlí je v celém svém 
rozsahu napadeno korozí. V horní částí zábradlí se jedná převážně o povrchovou korozi s lokální nesoudržností ochranného 



antikorozního nátěru. V dolní části zábradlí je zábradlí zasaženo masivní hloubkovou korozí, která v místě stojek zábradlí 
stěny profilů začíná degradovat. 

4. ZR 29.4.2021 133 Z/2158/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Sokolovská 2721- výměna oken" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Okna jsou nevyhovující již od roku 2005, kdy byl proveden první posudek, ve kterém byla navržena výměna skel v oknech. 
Výměna však nebyla nikdy provedena z důvodu nepřidělených finančních nákladů na jejich výměnu. Stav oken se 
postupem času zhoršuje. Obvodové kování již do tohoto typu plastových oken nelze sehnat a tím se okna stávají 
neopravitelná. Okna netěsní i kolem rámů, kde vzniká velký tepelný most a v bytech vzniká plíseň. V domě je celkem 
potřeba vyměnit 186 ks oken. V loňském roce OMI nechalo zpracovat posudek s návrhem na výměnu oken tak, aby byla 
příprava pro zateplení obvodového pláště. Při výměně oken bude zároveň zateplena i vnitřní špaleta oken. Dne 15.2.2021 
jsme obdrželi stížnost 24 nájemníků z domu č.p. 2721 na špatný stav oken. OMI upozorňuje na skutečnost, že v BD 
Sokolovská č.p. 2721 a 2731 byla RmP schválena usneseními č. 1508 ze dne 17.1.2002 a č. 398 ze dne 1.9.2003 15% sleva 
na nájemném z důvodu technických závad, projevujících se od počátku užívání bytů až do jejich odstranění. 

4. ZR 29.4.2021 134 Z/2159/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z běžných výdajů položky "SA Ohrazenice 
(opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "SA Ohrazenice – kabiny pro sportovce" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o přesun finančních prostředků z běžných na kapitálové výdaje na realizaci akce – zemní práce pro umístění 
buněk v prostoru u malého hřiště s umělou trávou. Jedná se o vybudování podkladní vrstvy (zhutnění zemní pláně, 
kamenná drť, štěrkopísek, silniční panely), včetně přípravy na připojení vody, kanalizace a el. energie. Na tento podklad 
lze postupně poskládat až 10 buněk (šatnové i soc. zař.) ve dvou řadách. Příslib FK, že buňky postupně pořídí během dvou 
let z vlastních zdrojů. Vzhledem k velkému nedostatku kabin pro Akademii je to v současné době alespoň dočasné řešení. 
V roce 2015 byla vytvořena PD na přístavbu a nástavbu zděných kabin, tato akce však nikdy nebyla pokryta finančními 
prostředky z rozpočtu města. 

4. ZR 29.4.2021 135 Z/2160/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba 
a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Kyjevská – vybudování kabinetu" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o přesun finančních prostředků z velké údržby školských zařízení – investice na vybudování kabinetu v části 
chodby ZŠ. Kabinet bude využíván pro konzultační činnost pedagogů s žáky, tudíž se nebude jednat o trvalé pracoviště. 
Jelikož prostory školy jsou velmi omezené, vybudování kabinetu v prostorách chodby je jediná možnost, kde potřebný 
kabinet vybudovat. 

4. ZR 29.4.2021 136 Z/2161/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Waldorfská (Gorkého) - oprava soc. zařízení – 
PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na opravu sociálních zařízení v ZŠ. Dochází zde k častým haváriím na rozvodech zdravotně 
technické instalace. Provádění oprav vzhledem ke stáří a opotřebovanosti zařizovacích předmětů a rozvodů je značně 
neekonomické. Z těchto důvodů je vhodné provést celkovou opravu všech 11 sociálních zařízení. 



4. ZR 29.4.2021 137 Z/2162/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Gorkého – oprava střechy – revize PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na revizi projektové dokumentace. V roce 2012 byla zpracována PD na opravu střechy. Oprava 
střechy však provedené nebyla. V současné době je střecha na hraně své životnosti. Vzhledem k tomu, že od vypracování 
PD se technický stav střechy změnil, je třeba provést revizi již vypracované PD. 

4. ZR 29.4.2021 138 Z/2163/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových – rekonstrukce 
vzduchotechniky v kuchyni" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na rekonstrukci vzduchotechniky. V loňském roce proběhla úprava stávajících rozvodů v 
kuchyni ZŠ. Z důvodu navýšení počtu vařených denních porcí a tím zvýšené produkci vlhkosti je nutné doplnit stávající VZT 
soustavu pro odvod vzduchu. Na stávajícím VZT zařízení již není možné navyšovat průtoky vzduchu. 

4. ZR 29.4.2021 139 Z/2164/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosická – rekonstrukce soc. 
zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Předmětem stavby je celková rekonstrukce čtyř sociálních zařízení pro děti a dvou pro personál v patrové budově MŠ 
Rosická 157, Pardubice. V rámci řešení stavebních úprav bude provedena výměna dožilých zařizovacích předmětů, vč. 
veškerých instalačních rozvodů, které jsou v současné době v havarijním stavu a časté opravy jsou neekonomické a 
nezaručují zabezpečení možného vzniku škod na majetku. Dle stanovisek KHS je současný stav nevyhovující. Dále budou 
nově provedeny nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí (keramických dlažeb) včetně hydroizolační vrstvy, vyspravení 
omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě keramických obkladů a nové výmalby. Součástí stavebních prací 
bude rovněž repase dveřních výplní vč. zárubní a vybavení bezpečnostních a provozních prvků, tj. kryty radiátorů, 
věšákové sestavy, zrcadla apod. 

4. ZR 29.4.2021 140 Z/2165/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 640,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "DDM Beta – oprava rozvodů vody" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení finančních prostředků o 640 tis. Kč na opravu rozvodů vody a suterénu v DDM BETA. V původním 
zadání bylo počítáno s výměnou pouze rozvodů studené vody, které byly v minulosti pravidelně postihovány haváriemi s 
provedenými následnými opravami. Vzhledem ke dvěma haváriím na rozvodu teplé vody, které byly řešeny během 
posledního měsíce, byla odstraněna tepelná izolace z rozvodu teplé vody a cirkulace a bylo zjištěno, že oba zbývající 
rozvody (teplá voda, cirkulace) jsou ve stavu, kdy prasknutí potrubí je pouze otázkou času což bude mít za následek vznik 
značných škod na majetku i na množství uniklé vody. Z těchto důvodů je nutné provedení kompletní výměny původních 
rozvodů, a to neprodleně. 

4. ZR 29.4.2021 141 Z/2166/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Gorkého – rekonstrukce odborných 
učeben – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce odborných učeben ve třech základních školách 
Prodloužená, Štefánikova a Waldorfská, které byly původně plánovány realizovat v rámci akce II. etapy rekonstrukce 



odborných učeben na základních školách realizovaných v loňském roce. Z důvodu nepřidělení dotací nebyly rekonstrukce 
odborných učeben na těchto základních školách realizovány. Vzhledem ke skutečnosti, že na tyto realizace nebudou 
čerpány dotační prostředky budou stávající projektové dokumentace přepracovány a upraveny tak aby úpravy byly 
maximálně vyhovující pro uživatele a korespondovaly s finančními možnostmi objednatele. Projektová dokumentace bude 
řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Gorkého (Waldorfská) spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben: 
učebny matematiky/fyzika+ kabinet (2.NP), učebna ICT (3.NP), multioborová učebna (3.NP). Nedílnou součástí stavebních 
úprav je rovněž řešení nových instalačních rozvodů v předmětných učebnách, nového vybavení, pomůcek a komplexního 
řešení konektivity v ZŠ. Předmětné učebny a související vybavení jsou původní zastaralé a nevyhovujícího stavu. 
Uvažovaná modernizace je v souladu s požadavky ZŠ na zlepšení funkčních a provozních vztahů celé školy. 

4. ZR 29.4.2021 142 Z/2167/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce 
odborných učeben – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce odborných učeben ve třech základních školách 
Prodloužená, Štefánikova a Waldorfská, které byly původně plánovány realizovat v rámci akce II. etapy rekonstrukce 
odborných učeben na základních školách realizovaných v loňském roce. Z důvodu nepřidělení dotací nebyly rekonstrukce 
odborných učeben na těchto základních školách realizovány. Vzhledem ke skutečnosti, že na tyto realizace nebudou 
čerpány dotační prostředky budou stávající projektové dokumentace přepracovány a upraveny tak aby úpravy byly 
maximálně vyhovující pro uživatele a korespondovaly s finančními možnostmi objednatele. Projektová dokumentace bude 
řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Prodloužená spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben: učebny 
přírodopisu (1.NP, pav. “B“), učebna ICT1 (2.NP, pav. “D“), učebna ICT2 (1.NP, pav. “D“), učebna chemie (2.NP, pav. “B“). 
Nedílnou součástí stavebních úprav je rovněž řešení nových instalačních rozvodů v předmětných učebnách, nového 
vybavení a pomůcek v ZŠ. Předmětné učebny a související vybavení jsou původní zastaralé a nevyhovujícího stavu. 
Uvažovaná modernizace je v souladu s požadavky ZŠ na zlepšení funkčních a provozních vztahů celé školy. 

4. ZR 29.4.2021 143 Z/2168/2021 

• Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova – rekonstrukce 
odborných učeben – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce odborných učeben ve třech základních školách 
Prodloužená, Štefánikova a Waldorfská, které byly původně plánovány realizovat v rámci akce II. etapy rekonstrukce 
odborných učeben na základních školách realizovaných v loňském roce. Z důvodu nepřidělení dotací nebyly rekonstrukce 
odborných učeben na těchto základních školách realizovány. Vzhledem ke skutečnosti, že na tyto realizace nebudou 
čerpány dotační prostředky budou stávající projektové dokumentace přepracovány a upraveny tak aby úpravy byly 
maximálně vyhovující pro uživatele a korespondovaly s finančními možnostmi objednatele. Projektová dokumentace bude 
řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Štefánikova spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben: učebna ICT1 
(1.NP), učebna ICT2 (2.NP), učebna chemie (2.NP), učebna fyziky (3.NP). Nedílnou součástí stavebních úprav je rovněž 
řešení nových instalačních rozvodů v předmětných učebnách, nového vybavení a pomůcek v ZŠ. Předmětné učebny a 
související vybavení jsou původní zastaralé a nevyhovujícího stavu. Uvažovaná modernizace je v souladu s požadavky ZŠ 
na zlepšení funkčních a provozních vztahů celé školy. 



4. ZR 29.4.2021 144 Z/2169/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše – oprava střechy nad stravovacím 
pavilonem – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V roce 2020 byla provedena rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor ZŠ npor. Eliáše. Součástí realizace byla i 
rekonstrukce vzduchotechniky, která se v místě vyústění nad střechu objektu napojovala na stávající rozvody. V době 
vlastní realizace díla bylo zjištěno, že v místě prostupů střešním pláštěm se objevuje zkondenzovaná vlhkost. S 
projektantem stavby byl zvolen postup pro odstranění vlhkosti, při kterém byly do střešního pláště nad celým objektem 
umístěny odvětrávací komínky, které zjištěnou vlhkost měly odvětrat a zajistit do budoucna bezproblémové fungování 
tepelně hydroizolačních vlastností střechy. Toto řešení bylo v uvedeném období vyhodnoceno jako dostačující a 
ekonomicky nejvýhodnější. Provedené opatření bylo pravidelně kontrolováno a výsledky vyhodnocovány. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se ve vnitřních prostorách kuchyně během měsíce ledna letošního roku objevil náznak průsaku vody 
střešním pláštěm byly provedeny odbornou firmou sondy do skladby střešního pláště, které prokázaly hromadící se 
vlhkost ve skladbě střechy. Možným škodám bylo provizorní opravou dočasně zamezeno, ale vzhledem ke zjištěnému 
stavu je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace s kompletním průzkumem stávajícího stavu, která stanoví 
definitivní řešení zamezení vnikání vlhkosti do objektu. 

4. ZR 29.4.2021 145 Z/2170/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 544,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Projektové řízení – Terminál JIH (služby 
manažera)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o navýšení položky z důvodu prodloužení projektových prací, a koordinačních aktivit (nově povinnost projít 
zjišťovacím řízením EIA) realizovaných v rámci projektu externím projektovým manažerem, příkazní smlouva č. 
D1411/000028/2019 ze dne 21. 5. 2019. Cena za služby projektového manažera na období 24 měsíců byla řádně 
vysoutěžena. Je navrženo rozpočtové pokrytí na dalších 12 měsíců, a to s ohledem na aktualizovaný harmonogram 
projektu, který byl prezentován dne 8. 4. 2021 na semináři zastupitelů. 

4. ZR 29.4.2021 146 Z/2171/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka – zastávka Závodiště – návrh 
stavby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se finanční prostředky na předprojektovou přípravu projektu, tj. zpracování návrhu stavby a studie proveditelnosti 
na akci "Lávka-zastávka Závodiště".  Účelem zpracování návrhu stavby je podklad pro rozhodnutí projektového a 
investičního záměru města pro další stupně. Jedná se o záměr vybudovat konstrukčně jednoduchou lávku pro pěší, která 
bude propojovat prostor stávající zastávky ČD Závodiště s lesoparkem Dukla. Cílem je tak zvýšit komfort pro pěší, 
propojení Dukly a závodiště vč. zastávky ČD, a především zamezení každodenního nebezpečného přecházení komunikace 
I/37 v době nejen konání veřejných akcí v prostoru závodiště, ale i pro cestující, kteří využívají zastávku ČD Pardubice – 
Závodiště. 

4. ZR 29.4.2021 147 Z/2172/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných výdajů položky "Městská památková 
rezervace" na běžné transfery položky "Měšťanský dům, Pernštýnské nám. 58" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných výdajů položky "Městská památková 
rezervace" na běžné transfery položky "Kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v rámci kterého jsou v souladu s Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR poskytovány 
finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům příspěvek ve výši minimálně 
10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně 50 % z celkové částky a vlastník 
nemovitosti se musí podílet minimálně 40 % z celkové částky na celkových náklady obnovy. 
Na základě sdělení (č.j. MK 11432/2021 OPP) Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón bylo dne 4.2.2021 projednáno a schváleno rozdělení státní finanční 
podpory v Programu regenerace pro rok 2021. Městu Pardubice byla alokována částka 1 810 000,- Kč. V souladu s pravidly 
programu byla podána žádost o finanční dotaci ve výši 1 445 000,- Kč. Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude 
zastupitelstvu města Pardubic předložena změna rozpočtu ve smyslu přerozdělení této finanční dotace vlastníkům 
nemovitostí. Z původně šesti avizovaných akcí se budou realizovat pouze tři rekonstrukce v městské památkové rezervaci. 
Vzhledem k pandemii panují obavy z vlastního financování, proto vlastníci domů rekonstrukce odkládají. Proto bude město 
Pardubice žádat pouze o větší část alokované částky Ministerstvem kultury. Z rozpočtu města budou podpořeny dvě 
rekonstrukce, které budou podpořeny 10 % částkou (viz navržené rozdělení). Oprava hradební zdi, která je třetí 
realizovanou akcí s podporou Programu regenerace městské památkové rezervace nebude městem dotována, protože je 
již 100 % podpořena státní dotací od Ministerstva kultury – jedná se o národní kulturní památku. 

4. ZR 29.4.2021 148 Z/2173/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 
- Kancelář tajemníka).  
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na položce "Krizová rezerva rozpočtu" jsou určeny na nákup respirátorů, 
nanoroušek, antigenních testů pro zaměstnance MmP, nákup přepážek z plexiskla a dezinfekci budov MmP v souvislosti s 
pokračující pandemií COVID-19. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1117-1119 - karanténní 
opatření" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč na položce "BD Husova č. p. 1117–1119 - karanténní opatření" jsou určeny na 
nákup vybavení bytových jednotek v objektu Husova 1117–1119, které jsou vyčleněny pro osoby bez přístřeší a osoby 
vykázané z důvodu domácího násilí, kterým byla nařízena karanténa. Konkrétně se jedná o nákup elektrických vařičů, 
rychlovarných konvic a židlí 

4. ZR 29.4.2021 149 Z/2174/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní 
pojištění zaměstnanců a zastupitelů" na běžné transfery položky "Náhrada za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o přesun finančních prostředků z položky "Povinné pojištění na soc. zabezpečení a příspěvek na st. pol. 
zaměstnanců" na položku "Náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti vyplácené zaměstnavatelem". V roce 
2021 z důvodu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 budou náklady na náhrady mezd v době 



nemoci vyplácené zaměstnavatelem podstatně navýšené. Od 01.03.2021 dle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném 
příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě vyplácí zaměstnavatel tento příspěvek, který bude ve výdajové části 
rozpočtu účtován též na položce "Náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti". 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace "Sociálně právní ochrana dětí" na položku náhrady mezd v době 
nemoci. V roce 2021 z důvodu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 budou náklady na náhrady 
mezd v době nemoci navýšené. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Výkon sociální práce" (správce 
914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace "Státní příspěvek na výkon sociální práce" na položku náhrady 
mezd v době nemoci. V roce 2021 z důvodu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 budou náklady 
na náhrady mezd v době nemoci navýšené.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci "Státního příspěvku na výkon pěstounské péče" na položku náhrady mezd 
v době nemoci. V roce 2021 z důvodu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 budou náklady na 
náhrady mezd v době nemoci navýšené. 

4. ZR 29.4.2021 150 Z/2175/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 214 
- Městská policie). 
Městská policie v souvislostí s pandemií COVID19 z důvodu zabezpečení zvýšené ochrany zaměstnanců před 
onemocněním touto infekční nemocí pořídila ochranné prostředky, jako jsou respirátory, rukavice, dezinfekční prostředky 
a ochranné obleky. Také jsme pořídili germicidních UV lampy s ozónem na dezinfekci drobných předmětů a ozonéru na 
dezinfekci služebních vozidel a vozidla pro převoz lidí bez domova např. do zdravotnických zařízení nebo osob pod vlivem 
alkoholu na protialkoholní stanici, u kterých následně může dojít k prokázání onemocnění COVID19. 

4. ZR 29.4.2021 151 Z/2176/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11,0 tis. položka 23. "Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Zařízení "Signál v tísni" byl přidělen p. AD. Bohužel po jeho úmrtí při vyklízení bytu došlo k likvidaci i zařízení MP, které 
mělo být vráceno. Na základě uzavřené dohody o uznání dluhu s vnukem p. AD došlo k podepsání splátkového kalendáře 
na základě kterého bude nahrazena celková vzniklá škoda městské policii za zničené zařízení v hodnotě 10 285,- Kč. 

4. ZR 29.4.2021 152 Z/2177/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál MFA – Provoz parkovacích ploch u 
multifunkční arény – RFP a.s. příkazní smlouva" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky zahrnují náklady, které bude město hradit Rozvojovému fondu Pardubice a.s. (RFP) v souvislosti s 
provozem pozemků jako parkovišť u multifunkční arény, dle uzavřené příkazní smlouvy, např.: úklid parkoviště, 
zahradnické práce, platby za obsluhu přídavného parkoviště, odběr elektrické energie na závoru, etikety do parkovacích 



automatů, opravy automatů, režijní náklady RFP za správu parkovišť, aj. V současnosti RFP provozuje parkoviště na základě 
smlouvy o výpůjčce a vybírá platby za parkování vozidel na pozemcích města. Smlouva o výpůjčce neumožňuje úplatné 
plnění, proto platnost smlouvy bude ukončena s tím, že bude smlouva nahrazena příkazní smlouvou a umožní RFP tyto 
pozemky přenechat HC k úplatnému užívání, dle podmínek akcionářské dohody. Příjmy z parkování vozidel budou hrazeny 
na příjmový účet města. 

4. ZR 29.4.2021 153 Z/2178/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 389,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Obnova stromořadí v chodníku 
ulice Jahnova" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice 
Jahnova – dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 194,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice 
Jahnova – předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 710,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice 
Jahnova – vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektu "stromořadí Jahnova". Realizační 
náklady dle zpracované projektové dokumentace a rozpočtu projektanta jsou v celkové výši 7.099 tis. Kč. V rámci kapitoly 
811/OHA byla 05/2020 uzavřena a financována smlouva na zpracování územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice 
za smluvní cenu 1.549 tis. Kč, tyto investiční náklady jsou zahrnuty do celkových nákladů projektu (analytická část 1.549 
tis. + stavební část 7.099 tis., tj. celkem 8.648 tis.) - v řešení je zařazení investiční nebo neinvestiční dotace. Na financování 
obnovy stromořadí je podána žádost o dotaci z norských fondů, tj. dotace v předpokládané výši 6.389 tis. Kč v režimu 
financování ex-ante do výše 50 %. Projekt byl norskou stranou doporučen k financování. Jedná se o úpravu stávajícího 
stromořadí v chodníku ul. Jahnova v počtu 26 ks, při které dojde k úpravě objemu pro kořeny, tzv. vytvoření systému 
prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pěstování stromů. Do tohoto systému budou vysázeny stromy "AKÁT 
Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA" velikost 16/18, výsadba pomocí mechanizace. Do zpevněné plochy budou 
osazeny litinové mříže o velikosti 1,5 x 1,5 m v počtu 26 ks. Toto navržené řešení a nově zvolený druh stromů vede k 
zajištění dlouhodobé životnosti stromořadí. Zároveň ale vyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí, které právě tento 
záměr výrazně zdražují. Cena realizačních nákladů ve výši Kč 7 099,0 tis. zahrnuje stavební objekty SO.101 chodník včetně 
kompletní dodávky zeleně, SO.301 vodovod, SO.401 sdělovací kabel, SO.402 elektro, SO.403 veřejné osvětlení, SO.501 
plynovod. 

4. ZR 29.4.2021 154 Z/2179/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 265,0 tis. z běžných výdajů položky "Parkovací dům 
Mezi Mosty" na běžné výdaje položky "Soutěžní workshop – Parkovací dům Mezi Mosty" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta). 
Komise pro urbanismus a architekturu (poradní komise RM) na svém jednání dne 3.3.2020 doporučila pro výběr 
zpracovatele návrhu parkovacího domu v ulici Mezi Mosty, využít formu soutěžního workshopu.  Dne 19.10.2020 Rada 
města Pardubic schválila formu výběru zpracovatele koncepčního návrhu objektu Parkovacího domu Mezi Mosty 
navrhovanou formu výzvy k podání nabídky spojenou s návrhem možného řešení – tedy byl vybrán zpracovatel už podle 
určitého konceptu návrhu. Pro vyzvání k podání nabídky bylo radou schváleno 5 dodavatelů návrhu a zároveň členové 
hodnotící komise. Členem hodnotící komise byl mimo jiné také schválen nezávislý architekt a odborník na konstrukce a 



investiční náročnost stavby. Těmto poradcům je za jejich výkon určena částka 15 000,- Kč včetně DPH. Na základě výzvy 
zaslané schváleným dodavatelům vypracovaly 3 architektonické týmy koncept návrhu stavby. Ve výzvě bylo uvedeno, že 
mezi účastníky soutěže, jejichž návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování soutěže vyloučen, má být rovnoměrně 
rozdělena částka 250 000,- Kč a zároveň rozděleny ceny za umístění v soutěži. První cena byla stanovena ve výši 50 000,- 
Kč, druhá cena ve výši 30 000,- Kč a třetí cena ve výši 20 000,- Kč. Uvedené částky jsou včetně DPH. Vzhledem k tomu, že 
2 z oslovených dodavatelů se omluvili, že nemohou nabídku podat, hodnotící komise vybírala jen ze 3 soutěžních návrhů. 
Mezi ně bude tedy rozděleno skicovné ve výši 150 000,- Kč a zároveň ceny ve výši 100 000,- Kč. Z uvedených důvodů 
žádáme o přesun finančních prostředků na soutěžní workshop parkovacího domu, přičemž na stávající položce zůstávají 
finanční prostředky ve výši 485 000,- Kč na návrh stavby parkovacího domu a zároveň na provozně-ekonomický model pro 
akci "Parkovací dům Mezi Mosty".   

4. ZR 29.4.2021 155 Z/2180/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Stavební úpravy části komunikace v ul. 
Sladkovského – PD a technická pomoc" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě rozhodnutí vedení města bude zpracována realizační dokumentace na obnovu stávajícího krytu z žulových 
velkoformátových dlaždic vozovky vybudované v rámci investiční akce tř. Míru v části vozovky ul. Sladkovského mezi 
křižovatkou tř. Míru a vnitroblokem (dříve prodejna Kutil). Uvažovaná obnova stávajícího krytu vozovky bude spočívat v 
odstranění stávající žulové dlažby s podsypem a vybudování nového živičného krytu vozovky. V rámci zpracování 
projektové dokumentace bude provedeno posouzení stávající vozovky, vhodnosti podloží pro budoucí skladbu vozovky, 
zaměření a inženýrská činnost. Inženýrská činnost v rámci změny krytu vozovky bude mimo jiné probíhat i s dopravním 
inspektorátem a správci sítí. Součástí dokumentace bude zpracovaný rozpočet – investiční náklady stavby. Toto 
navrhované řešení je přijato i s přihlédnutím k probíhajícímu soudnímu sporu se zhotovitelem tř. Míru a dosud 
neúspěšnému rozhodnutí o uplatňovaných reklamací. Velkoformátové dlaždice budou v budoucnu použity na další opravy 
vozovek na tř. Míru. 

4. ZR 29.4.2021 156 Z/2181/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Nasvětlení objektů a zdroje – projektová příprava" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Dne 19. 10. 2020 byl RmP schválen projekt "Nasvětlení objektů a zdroje" (R/4538/2020), jehož cílem je rozšíření stávajícího 
slavnostního nasvětlení vybraných budov v majetku města a zajištění nových napojovacích bodů el. energie (pro potřebu 
kulturních a společenských akcí). V průběhu přípravy záměru byl připraven variantní návrh na možnou realizaci v prostoru 
Pernštýnského náměstí. Aby mohlo dojít k pokračování přípravných, tj. zahájit projektové práce prací dle doporučeného 
harmonogramu projektu, je nezbytné pro tyto činnosti vyčlenit finanční prostředky na projektování. Při posuzování 
možností zřízení připojovacích bodů el. energie byly brány v potaz i aktuální kapacitní možnosti připojení dle ČEZ 
Distribuce. Pokud by se projektová příprava a případná realizace posouvala do vzdálenějšího období. Nemusely by být 
tyto kapacity dostupné. Jelikož při případné realizaci napojovacích bodů el. energie v zájmovém prostoru budou probíhat 
související zemní práce bude součástí projektové přípravy i projekt obnovy veřejné zeleně v této lokalitě (nové roštové 
lože pro kořenový systém stromů). 



4. ZR 29.4.2021 157 Z/2182/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových – oprava výtahu" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na opravu výtahu v ZŠ Br. Veverkových, kde v rámci opravy bude kompletně vyměněno řízení 
výtahu. Stávající řízení je silně opotřebené (21 let staré) a je zdrojem častých poruch. Provedením včasné výměny řízení 
se předejde vyřazení výtahu z provozu. 

4. ZR 29.4.2021 158 Z/2183/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Svítkov – stávající budova – 
zprovoznění" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Odbor školství, kultury a sportu zaznamenal v posledních týdnech v souvislosti s epidemickou situací a prodlužováním 
nouzového stavu obavy zákonných zástupců předškolních dětí v mateřských školách o budoucí plnění vzdělávání na 
základní škole. S tím souvisí zvýšený počet žádostí o odklad školní docházky. Tyto děti budou zůstávat o rok déle v 
mateřských školách a tím bude snížená kapacita pro umístění nových dětí. Na tuto situaci nejsme kapacitně připraveni. V 
případě nutnosti bude proto nutné zprovoznit bývalou budovu MŠ ve Svítkově. Bude se jednat o malířské práce, výměna 
části PVC, oprava obkladů a dlažeb ve výdejně jídel a další drobné opravy a služby. 

5. ZR 27.5.2021 159 Z/2217/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvek – 
Nadační fond J. Pernera" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic" 
(Nadační fond J. Pernera – dar) (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Město Pardubice, jako zakládající člen, každoročně finančně podporuje Nadační fond J. Pernera. Byla snaha Fond podpořit 
tak, aniž by musel žádat o dar/dotaci. Proto byl v rozpočtu na rok 2021 vytvořen samostatný řádek – nadační příspěvek u 
správce 414 - Kancelář primátora. Při administraci se však zjistilo, že dle stávajících pravidel může Fond přijímat pouze 
dotace nebo dary. Kancelář primátora procesuje všechny členské příspěvky do organizací, jejichž je město Pardubice 
členem, nikoliv však dary/dotace. Dle dohody jsou tyto finanční prostředky proto převáděny na Ekonomický odbor do 
Rezervy rady. Nadační fond J. Pernera podal v letošním roce žádost o přidělení těchto finančních prostředků, které jsou 
určeny na podporu vydávání knih, skript a podporu osvětových a informačních akcí, na finanční ocenění studentských 
bakalářských a diplomových prací. 

5. ZR 27.5.2021 160 Z/2218/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy – opravy a 
udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 - sanace terasy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na dofinancování akce: sanace terasy, která je v havarijním stavu. V prosinci 2020 dle 
odborného posudku byly náklady na realizaci sanace odhadnuty na částku 1 400 tis. Kč bez DPH.  Do požadavků na 
rozpočet pro rok 2021 byla tedy požadovaná částka 1 600 tis. Kč. Při posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu č.OMI-VZMR-2021-011 "BD Rokycanova 2654 - sanace terasy nad bytovou jednotkou č.12" ze dne 
29.4.2021 byl vybrán hodnotící komisí dodavatel STAKVO s.r.o., s nabídkovou cenou 1 597 698,82 Kč bez DPH, vč. DPH 1 
837 353,64 Kč. Navýšení ceny přesně kopíruje situaci na trhu se stavebním materiálem, u kterého od začátku letošního 
roku neustále roste cena. V některých případech došlo již i k zdražení stavebních materiálů o 100 %. Z těchto důvodů je 
nutné dofinancovat tuto akci o 250 tis. Kč. 



5. ZR 27.5.2021 161 Z/2219/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Letního 
stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  
Jedná se o přesun části finančních prostředků původně určených na běžnou údržbu areálu Letního stadionu, které letos 
nebudou využity z důvodu zahájené investiční akce Revitalizace Letního stadionu. Převedené finanční prostředky se použijí 
na opravu podlah v šatnách fotbalového areálu na Dolíčku. Podlahy jsou za dobou životnosti, nerovné a popraskané. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Letního 
stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o přesun části finančních prostředků původně určených na běžnou údržbu areálu Letního stadionu, které letos 
nebudou využity z důvodu zahájené investiční akce Revitalizace Letního stadionu. Převedené finanční prostředky se použijí 
na opravu západní strany oplocení kolem travnaté plochy hřiště ve Sportovním areálu v Ohrazenicích. Oplocení je 
zkorodované a hrozí jeho zborcení. 

5. ZR 27.5.2021 162 Z/2220/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
zastávky MHD – Štrossova (směr město) - Kostelíček" na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH – výkupy pozemků" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
zastávky MHD – Okrajová (směr město)" na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH – výkupy pozemků" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu Terminál JIH, které je nezbytné 
dokončit nyní – jedná se o připravené kupní smlouvy na pozemky pro část projektu realizované městem "Zkapacitnění 
ulice K Vápence" (nová okružní křižovatka včetně nezbytné infrastruktury) - pp. č. 2047/7 od společnosti Enteria a.s. za 
kupní cenu cca Kč 300,0 tis. vč. DPH a pp. č. 5277 od společnosti Depro Vápenka za kupní cenu Kč 200,0 tis. vč. DPH + 
náklady na geometrický plán. Navrženo přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly OMI ze zbývajících finančních 
prostředků právě dokončených dopravních staveb "Zastávka MHD ul. Okrajová a U Kostelíčka". Zbývající stavbou dotčené 
pozemky budou řešeny a financovány v rámci vyčleňujícího usnesení zastupitelstva Z/1600/2020 na rok 2022 ve výši Kč 2 
000,0 tis. (jedná se především o nájem pozemků od data zahájení stavby, zřízení věcných břemen, geometrický plán). 

5. ZR 27.5.2021 163 Z/2221/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "NP v SVJ (fond oprav, platby za energie, 
opravy a údržba)" ve výši 400,0 tis. Kč na běžné výdaje položky "NP – vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a 
pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o posílení položky určené na úhradu přeplatků z vyúčtování energií, spotřebovaných v roce 2020, nájemcům 
městských nebytových prostor. Nárůst je způsoben především vysokými přeplatky za energie v objektech, které jsou 
pronajímány středním školám. V minulém roce z důvodu uzavření škol byla spotřeba v těchto prostorech minimální a 
zároveň školy platily zálohy v nezměněné výši, z těchto důvodů ve vyúčtování vznikly vysoké přeplatky. 

5. ZR 27.5.2021 164 Z/2222/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 1 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál koupaliště Cihelna 
– rekonstrukce kartového systému" na běžné výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna – oprava kartového systému" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Ve stávajícím rozpočtu byla schválena investiční položka "Areál koupaliště Cihelna-rekonstrukce kartového systému" ve 
výši Kč 1 450,0 tis. Důvodem byly opakované výpadky turniketů, které ztěžovaly a zpomalovaly vstup návštěvníků do areálu 
(3 ze 4 vstupních turniketů nebyly funkční a poslední turniket fungoval s velkými výpadky komunikace). Za těchto 
podmínek nebylo možné, aby provozovatel koupaliště, dle koncesní smlouvy, mohl odbavit, příp. obsloužit návštěvníky 
koupaliště standardním způsobem. Při návrhu rozpočtu v loňském roce jsme předpokládali, že se bude jednat o 
rekonstrukci tohoto systému. Na základě nabídek veřejné zakázky malého rozsahu je však zřejmé, že se nejedná o 
rekonstrukci, nýbrž pouze o opravu kartového systému, která odstraňuje jeho fyzické opotřebení za účelem uvedení do 
provozuschopného stavu. Vzhledem k této skutečnosti požadujeme přesun finančních prostředků z kapitálových na běžné 
výdaje tak, aby bylo zajištěno fungování kartového systému pro letošní sezónu. Provozovatel koupaliště prováděl 
průběžně opravy na kartovém systému ve smyslu koncesní smlouvy, ale vzhledem k jeho morálnímu opotřebení (pořízen 
v roce 2002) bude nutná jeho výměna. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace pro kompletní výměnu 
kartového systému. 

5. ZR 27.5.2021 165 Z/2223/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a 
metodické práce" na běžné výdaje položky "Projektové řízení SUMP – plán udržitelnosti městské mobility (služby 
projektového manažera)" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. z běžných výdajů položky "Příprava a 
administrace projektu" na běžné výdaje položky "Projektové řízení SUMP – plán udržitelnosti městské mobility (služby 
projektového manažera)" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). 
S projektovým manažerem dle Příkazní smlouvy D/1411/00030/19 byl dne 29.5.2019 uzavřen smluvní vztah na tvorbu 
dokumentu SUMP na období 26 měsíců, kdy smluvní vztah by měl být ukončen k 29.7.2021. Vzhledem k tomu, že tvorba 
dokumentu je závislá na množství vstupních dat a analýz, kdy sběry dat ve vazbě na pandemii COVID byly omezené anebo 
do jisté míry by neměly standardní vypovídající schopnost, je proces tvorby do jisté míry měněn a co se týče pak samotných 
výstupů tak posouván. Nelze však říct, že vlivem pandemie by se proces zastavil, ba naopak, bylo nutné vykonat činnosti, 
které původní harmonogram nezohledňoval a některé činnosti probíhali v paralelních režimech. Dokument SUMP vzniká 
participativním způsobem, kdy nejednoduší formou je veřejné projednávání, to však bylo do značné míry omezováno a 
byly hledány náhradní on-line možnosti (webináře, kulaté stoly apod.). Posunem dílčích výstupů tak dochází k prodloužení 
lhůty realizace celkového SUMP, kdy tento posun je odhadován cca na 6 měsíců realizace, tj. k 31.12.2021. Manažerovi 
náleží dle smlouvy měsíční odměna a v případě splnění milníků by měly být vyplaceny pozastávky z roku 2019 a 2020 a 
2021. Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb (podkladů a pohledů všech účastníků procesu) spolupracuje město 
Pardubice na těchto koordinačních povinností s odbornou osobou projektového manažera na tuto činnost, kdy dojde k 
navýšení potřeby této činnosti do konce roku 2021. Nově pak bude dojednáno vyplacení 50% odměny dle původní 
smlouvy po dosažení milníku analytické části dokumentu a 50% odměny po akceptaci celého dokumentu SUMP MDČR. 

5. ZR 27.5.2021 166 Z/2224/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Analytické a metodické 
práce" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Finanční prostředky na analytické a metodické práce externistů sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. Z této 
položky je předpoklad čerpání finančních prostředků na přípravnou činnost na návrhu zadávací dokumentace. 



5. ZR 27.5.2021 167 Z/2225/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk – provoz monitorovacích stanic" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic – dotace Pk" (správce 1015 
- Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
Na základě smlouvy s Pk budou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na provoz 
monitorovacích stanic znečištění ovzduší ve výši Kč 100,0 tis. 

5. ZR 27.5.2021 168 Z/2226/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního 
ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků z důvodu poskytnutí investiční dotace žadateli Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem 
Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice na podporu projektu "SUP Pardubice – Rozšíření technického zázemí půjčovny 
paddleboardů" schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.j. Z/2092/2021 dne 25. 3. 2021.   
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního 
ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků z důvodu poskytnutí investiční dotace žadateli Lanové centrum Pardubice s.r.o., IČ 
28777816, se sídlem Husova 1782, Pardubice, IČ 28777816 na podporu projektu "Vybudování nových dětských lanových 
překážek v lanovém centru" schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.j. Z/2092/2021 dne 25. 3. 2021.   

5. ZR 27.5.2021 169 Z/2227/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. položka "ZŠ Svítkov – odvod do rozpočtu zřizovatele" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1.500,0 tis. položka "ZŠ Svítkov – odvod do rozpočtu zřizovatele z 
investičního fondu organizace". Od prosince 2018 do září 2020 probíhala v ZŠ Svítkov rekonstrukce – přístavba v částí nad 
školní jídelnou. Z tohoto důvodu škola byla nucena odebírat stravu a dovážet ji. V souvislosti s covidovým mimořádným 
stavem však nebyla strava odebírána během jara 2020 a tím došlo k úspoře. Po finančním vypořádání hospodaření 
Základní školy Pardubice-Svítkov za rok 2020, je navržen odvod z investičního do rozpočtu zřizovatele ve výši zbylých 
finančních prostředků. 

5. ZR 27.5.2021 170 Z/2228/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Ředitelka Mateřské školy Zvoneček Pardubice – Polabiny, Sluneční 284 nárokovala škodu za únik vody (havárie), který 
vznikl ve škole v září 2020. Pojišťovna prostřednictvím Odboru majetku a investic škodu uznala ve výši Kč 62,7 tis. a po 
odečtu spoluúčasti Kč 5,0 tis. uhradila dne 22. 4.2021 na účet statutárního města Pardubic 62 641 Kč. 

5. ZR 27.5.2021 171 Z/2229/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 541,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Klubíčko – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 204,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 794,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na pokrytí odpisů z dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku 
pořízeného a předaného v rámci rekonstrukce školních jídelen (v případě ZŠ Prodloužená, MŠ Srdíčko, MŠ Klubíčko), 
rekonstrukce – přístavby ZŠ Svítkov a v rámci projektu rekonstrukce odborných učeben ITI (v případě ZŠ E. Košťála, ZŠ 
Benešovo n.). Tento majetek byl pořízen z vlastních zdrojů statutárního města Pardubice prostřednictvím odboru majetku 
a investic, případně částečně z dotace v případě rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Benešovo nám. Do doby předložení 
požadavku do květnové změny rozpočtu jsme neobdrželi podklady ze ZŠ J. Ressla, proto budeme navýšení řešit v některé 
z dalších změn rozpočtu. 

5. ZR 27.5.2021 172 Z/2230/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "Program 
podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, 
údržba služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s regenerací hlavní travnaté plochy na městském atletickém stadionu 
Dukla. 

5. ZR 27.5.2021 173 Z/2231/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. položka 22. "Doplatky z veřejnoprávních smluv" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 321,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí – veřejnoprávní smlouvy" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve 
stejné výši. Finanční prostředky získané činností Městské policie na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Finanční 
prostředky budou použity na nákup 2 nových služebních vozidel, včetně osazení novými výstražnými zvukovými a 
světelnými zařízeními včetně polepů, dle barevného značení vozidel městské policie. Vzhledem k nutnosti obměny 
vozového parku a ke zvýšeným cenám vozidel a majáků v roce 2021 není přidělená částka dostačující. V rozpočtu na rok 
2021 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 1 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební 
investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje položky "E. Košťála 980 - rekonstrukce objektu MP" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" 
(správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje položky "E. Košťála 980 - rekonstrukce objektu MP" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na rekonstrukci objektu E. Košťála 980 pro potřeby služebny městské policie, dle zpracované cenové 
kalkulace. 

5. ZR 27.5.2021 174 Z/2232/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 217,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců 
MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 73,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní 
pojištění zaměstnanců MP" (správce 214 - Městská policie) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění 
zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu cizinců, zejm. zahraničních dělníků, ve městě a v zájmu předcházení problémům 
spojených s bezpečností, možným náporem na sociální systém, školství, zdravotnictví a bydlení bylo v r. 2019 iniciováno 
zřízení pozice koordinátora pro cizince. Záměrem bylo zajistit odpovídající pracovní pozici pro cílenou a systematickou 
mezirezortní spolupráci mezi městem, Městskou policií Pardubice, Policií ČR (cizineckou policií), neziskovými 
organizacemi, které pracují s cizinci a dalšími subjekty s mandátem jednat za město i se zástupci zaměstnavatelů a agentur. 
Na základě vyhodnocení situace se ukázalo, že se koordinátorka svojí činností dotýká spíše oblastí spadajících do 
kompetencí města. Kromě přípravy podkladů vztahujících se k problematice cizinců ve městě pro zástupce vedení města, 
především gesčního náměstka pro sociální politiku, zdravotnictví, školství a sport, se aktivně podílí na procesu 
komunitního plánování jako členka jedné z pracovních skupin PS 2 Cizinci, menšiny a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

5. ZR 27.5.2021 175 Z/2233/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid19)" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
Finanční prostředky na zajištění ostrahy objektu a stravy osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí 
po dobu platnosti rozhodnutí Krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů – karanténní opatření. Jedná se BD Husova 1117-1119. 

5. ZR 27.5.2021 176 Z/2234/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "NP – ostatní (opravy, 
údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "NP Kosmonautů 274 - stavební úpravy vstupu do objektu" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na vybudování otvoru, včetně souvisejících prací, u vstupu do objektu Kosmonautů 274. Vybudování 
otvoru v čelní části zazděného přístřešku se zvýší světlost ve vstupu objektu a zároveň se zamezí scházení bezdomovců v 
tomto místě. 

5. ZR 27.5.2021 177 Z/2235/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi 
spojené – majetkoprávní vypořádání" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Schválený rozpočet na rok 2021 na položce "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené" byl ve výši 2 500,0 tis. Kč. V první 
změně rozpočtu došlo k jeho navýšení o částku ve výši 2 000,0 tis. Kč z důvodu uzavřených kupních smluv na odkup 



pozemků na přelomu roku. Čerpání na této položce činí 2 211,0 tis. Kč a v současnosti jsou uzavřeny kupní smlouvy na 
částku ve výši 2 143,0 tis. Kč. U těchto smluv byl již podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a úhrada kupní ceny 
pozemků bude po obdržení vyrozumění o provedeném zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Celkové čerpání na výše 
uvedené položce bude činit cca 4 400,0 tis. Kč včetně plateb za zpracování znaleckých posudků a oddělovacích 
geometrických plánů na odkup pozemků. Ve výše uvedeném čerpání jsou zahrnuty směnné smlouvy (Synthesia a.s. a 
POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o.), které byly realizovány úplatnými převody a příjem z těchto smluv činí 492,4 tis. Kč. Vzhledem 
k tomu, že nejsou již volné finanční prostředky na této položce, požadujeme navýšení v rozpočtu, aby mohly být 
realizovány další výkupy pozemků pod komunikacemi města, u kterých jsou podány žádosti a jsou v současné době ve 
schvalovacím procesu. V případě, že nedojde k navýšení finančních prostředků, nemohou být realizovány v letošním roce 
výkupy pozemků dle přijatých žádostí na odkup pozemků. 

5. ZR 27.5.2021 178 Z/2236/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ÚS Park Na Špici" (správce 811- Odbor 
hlavního architekta). 
Proběhla jednání vedení města a MOI ve věci budoucí správy Parku Na Špici. Parku skončila udržitelnost projektu, 
představa oživení těchto prostor parku, nové ideové prvky, nové akce. MO Pardubice I – současný správce parku, nemá 
zájem provozovat a spravovat park do budoucna (vyjma úpravy a správy zelených ploch a cest). Pro správu a využívání 
stávajících objektů v parku Na Špici se jeví jako nejvhodnější model koncese. Pro území parku byla zpracována a 
registrována Územní studie Park na Špici jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro 
revitalizaci parku. Z diskuse nad koncesí vyplynula nutnost prověření možnosti umístění případného nového objektu v 
severovýchodním území parku, který by umožňoval budoucímu koncesionáři doplnit nabízené služby pro rekreační využití 
parku. Stávající územní studie prověřila umístění objektu zázemí, který je již realizován a naplnil daný limit pro možnou 
doplňkovou zástavbu. Pro možné další doplnění území parku novým objektem je nutné zpracovat novou Územní studii, 
která prověří a zpřesní možnosti využití území tak, aby byly maximálně chráněny především přírodní hodnoty území a 
navazujících území. Studií musí prověřit a prokázat, že další záměr nenaruší koncepci zeleně, že nevytvoří nežádoucí 
stavební (hmotové a výškové) dominanty, že nenarušují krajinný ráz a charakter lokality, že bude respektovat přírodní, 
kulturní a urbanistické hodnoty lokality i širšího území. Návrh řešení by měl maximálně dbát na minimalizaci negativního 
ovlivnění krajinného rázu a životního prostředí. Upřesnění a vymezí způsob využití, prověří možnosti koordinace s 
kontaktním územím, především s územím na levém břehu řeky, a to zejména ve vazbách pěších a cyklistických, prověří 
možnosti zapojení území do rekreačního zázemí města. Posoudí únosnost pro rekreační aktivity v území s ohledem na 
zachování přírodních hodnot a krajinného rázu. Navrhne vhodný způsob využití – aktivity vhodné do území. 

5. ZR 27.5.2021 179 Z/2237/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 694,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-
649 (centrální koupelna + bytové buňky) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 616,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-
649 (centrální koupelna + bytové buňky) - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky a její realizaci dle projektové dokumentace, kterou 
zpracovávají Sociální služby města Pardubice. Jedná se o dva projekty:  



A) Dubina – Pardubice, umístění centrální koupelny do budovy "A" - 2.NP a B) Stavební úpravy obytných buněk (DPS 
Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649). Statutární město jako žadatel a příjemce dotace hodlá v rámci aktuálně vyhlášené 
výzvy MPSV č. 7 podat na oba projekty jako celek žádost o dotaci z programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2016–2024. Výstupem projektu je komplexní zlepšení služby, dle doporučení je nutné 
jako součást projektu řešit i vybavení pokojů / buněk asistenčními a inovativními technologiemi. Předpokládané celkové 
náklady 14.100,0 tis. vč. DPH, z toho výše předpokládané dotace 9.870,0 tis. a výše vlastních zdrojů 4.230,0 tis. Kč. 
Minimální vlastní podíl města je 25 % uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů. Financování projektu probíhá 
formou ex-post s možností etapizace s termínem předložení žádosti o platbu pro příslušný rok k 25.11., tzn. dotační 
prostředky budou předfinancovány vlastními zdroji. Proces přípravy vychází z předpokladu, že projekt bude realizován v 
letech 2021–2023, v letošním roce by měla být zahájena realizace koupelny a v r. 2022-2023 řešeny postupně bytové 
buňky v počtu 24.  Financování projektu v jednotlivých letech bude upraveno ve vazbě na výsledky zadávacích řízení a 
rozhodnutí poskytovatele dotace pro jednotlivé roky. Realizace projektu je podmíněna schválením žádosti o dotaci. 

5. ZR 27.5.2021 180 Z/2238/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,6 tis. položka 411. "Dotace MZ – Lentilka – klinická logopedie" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MZ – Lentilka – klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace MZDR 29928/2019-1/ONP ze dne 8. července 
2019, kterým bylo příjemci dotace rozhodnuto o poskytnutí dotace na 2 rezidenční místa pro obor klinická logopedie, 
poskytlo statutárnímu městu Pardubice – organizaci Lentilka – Integrační školka a rehabilitační centrum, III. část dotace 
ve výši 20 550,- Kč. Projekt probíhá v letech 2019-2023. 

5. ZR 27.5.2021 181 Z/2239/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. v rámci položky "Zásady pro výstavbu" 
(správce 1411 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
Finanční prostředky na zpracování Zásad pro investiční výstavbu byly schváleny v rámci II. změny rozpočtu na rok 2021 
usnesením Z/48/2021 ze dne 8. 2.2021. Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. 

6. ZR 7.6.2021 182 R/5930/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z "Havarijní rezervy rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Ubytovna Češkova čp.1240 - oprava elektroinstalace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Rozpočtové finanční prostředky na údržbu městské ubytovny byly pro rok 2021 oproti předchozím obdobím finančně 
kráceny o 300 000,- Kč. Nyní není na položce dostatek finančních prostředků na práce související s odstraněním závad z 
revize elektroinstalace. Pro vlastníka a zároveň provozovatele předmětné budovy je zpráva o revizi elektrického zařízení 
závazná. Provozovatel je povinen odstraňovat zjištěné nedostatky, závady a přijmout opatření a doporučení obsažené v 
závěrech revizní zprávy. Ubytovna je plně obsazena, odstranění závad je třeba provést neprodleně, aby nedošlo k újmě 
na zdraví či majetku. Nejlevnější cenová nabídka je ve výši 227 039,56 Kč vč. DPH. Celkový rozpočet na ubytovnu je Kč 
300,0 tis., objednávky na běžné opravy k 24.5.2021 činí Kč 170,0 tis., do konce roku bude nutné hradit další běžné opravy 
a revize. 

6. ZR 24.6.2021 183 Z/2309/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Odkup 
infrastruktury" na běžné výdaje položky "Osvětlení přechodu pro chodce silnice I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy).   
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 3,2 tis. Kč ze stávající položky rozpočtu „Odkup komunikací a veřejného 
osvětlení“ z kapitálových výdajů na běžné výdaje položky akce, která byla ukončena v roce 2020. Finanční částka zahrnuje 



platbu za zřízení věcného břemene (kabely veřejného osvětlení) ve prospěch města na pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
ČR Ministerstva obrany a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  Vzhledem k tomu, že investiční akce města 
„Silnice I/2 Pardubice ul. Pražská, OŽK-veřejné osvětlení“ byla v loňském roce ukončena a věcné břemeno vznikne až po 
zařazení majetku do užívání, proto platba za pořízení věcného břemene je běžný výdej a eviduje se na samostatném účtu 
majetku. 

 24.6.2021 183A Z/2381/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba 
Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru na "Cenu nám. Rychteckého" oceněné vedoucí školní 
jídelny ZŠ Erno Košťála.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru oceněnému pedagogu ZUŠ Havlíčkova. 

6. ZR 24.6.2021 184 Z/2310/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "Služby, projekty, znalecké 
posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci položky z kapitálových na běžné výdaje. Jedná se o úhradu běžných 
nákladů na zajištění zpracování znaleckých posudků v rámci oprav. 

6. ZR 24.6.2021 185 Z/2311/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program 
podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Záliv MHD Kosmonautů" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Přesun finančních prostředků v souvislosti s opravou zálivu Kosmonautů ve směru do města / směr k ulici Bělehradská/. 
Jedná se o opravu zálivu, který je v dezolátním stavu a na kterém není možné bezpečně zastavovat (viz fotodokumentace). 
Jedná se o celkové předláždění včetně opravy prasklé betonové desky a obrub. 

6. ZR 24.6.2021 186 Z/2312/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21 273,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – 
provoz příspěvek na provoz SSmP" na položku 41. "Dotace MPSV – příspěvek na provoz SSmP" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí).  
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace ve výši 21 273 923,- Kč na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb. Tato 
účelová dotace je určena na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie 
koronaviru. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 232,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – provoz 
příspěvek na provoz SSmP" na položku 41. "Dotace MPSV – příspěvek na provoz SSmP" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace ve výši 232 024,- Kč na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv klientů 
(Program podpory T). Tato dotace je poskytnuta ex-post a je považována za finančně vypořádanou. 



6. ZR 24.6.2021 187 Z/2313/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 289,3 tis. položka 41. "Dotace MPSV – Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MPSV – Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 
ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, odboru sociálních služeb a sociální práce, byla statutárnímu 
městu Pardubice poskytnuta dotace ve výši 289 343,- Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních 
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid_19. Dotace je určena na úhradu mimořádné odměny k 
platu za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů při současném vystavení riziku nákazy z důvodu nezbytného 
soustavného a přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého 
provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy Covid_19 a za mimořádné pracovní nasazení při plnění těchto 
úkolů v období II. vlny epidemie.   

6. ZR 24.6.2021 188 Z/2314/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 469,0 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace – 
Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" na položku 42. "Dotace SFDI – Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
V souladu s odst. 2 čl. 4 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2021 č. 187/M1/2021 poskytne poskytovatel dotace statutárnímu městu Pardubice účelové finanční prostředky na 
realizaci akce "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice" ISPROFOND 5532510002 v roce 2021 v 
maximální výši 217 121 878,- Kč. Tato částka odpovídá 100 % uznatelných nákladů. Na základě této Smlouvy byla 
poskytnuta první zálohová platba ve výši 8 468 997,32 Kč, která byla připsána na účet města dne 13. 5. 2021.      
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 774,4 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace – 
Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" na položku 42. "Dotace SFDI – Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Druhá zálohová platba ve výši Kč 5 774 349,66 Kč byla připsána na účet města dne 7.6.2021. 

6. ZR 24.6.2021 189 Z/2315/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny 
– náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny 
– náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny 
– náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky "Odborné učebny 
– náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V roce 2018 proběhla v rámci projektu ITI rekonstrukce odborných učeben I. a v roce 2020 proběhla v rámci projektu ITI 
rekonstrukce odborných učeben II. Došlo k modernizaci a doplnění počítačových učeben, odborných učeben fyziky, 
chemie, matematiky, k posílení IT technologií a modernizaci připojení k internetu. Po vyhodnocení provozu ředitelé 
požádali o navýšení provozních prostředků na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících právě s provozem odborných 



učeben. V případě ZŠ Bratranců Veverkových se jedná o navýšení na posílení WIFI, v případě ZŠ Staňkova a ZŠ E. Košťála 
se jedná o pokrytí souběžné úhrady různým poskytovatelům přenosu dat, což je levnější varianta oproti vypovězení 
smlouvy. V případě ZŠ Benešovo nám. se jedná o úhradu zvýšených nákladů na elektrickou energii. 

6. ZR 24.6.2021 190 Z/2316/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 281,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 207,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 126,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 254,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 298,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 127,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 259,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 161,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 254,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 127,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 168,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 323,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 539,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – Činnost 
školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ A. Krause – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 4 200,2 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ – činnost školního psychologa" na běžné transfery provozních příspěvků jednotlivých základních škol na 
dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Jedná se o závazný ukazatel. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 4 200,2 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ – činnost školního psychologa" na běžné transfery provozních příspěvků jednotlivých základních škol na 
dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Jedná se o závazný ukazatel. 

6. ZR 24.6.2021 191 Z/2317/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve 
schváleném rozpočtu na rok 2021 je položka rozpočtu "ZŠ – odborné učebny – udržitelná podpora ITI " ve výši 350 tis. Kč 
na jednu základní školu určená na: 
- Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem 
je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba. 
- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou 
úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy 



nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně 
se opakující platba. 
- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze 
všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje 
centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba. 
- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla 
komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba. 
- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod. 

6. ZR 24.6.2021 192 Z/2318/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ A. Krause – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na běžné transfery položky "MŠ Na Třísle – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na běžné transfery položky "MŠ Brožíkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 420,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ J. Ressla – příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na kapitálové transfery položky "MŠ Brožíkova – příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na kapitálové transfery položky "MŠ Kytička – příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na ZŠ a MŠ A. Krause ve výši 50,0 tis. Kč na spoluúčast 
na opravu konvektomatu, na ZŠ J. Ressla ve výši Kč 420,0 tis. na spoluúčast na výměnu konvektomatu z důvodu havarijního 
stavu, na ZŠ Družstevní ve výši Kč 75,0 tis. na spoluúčast na pořízení univerzálního robotu do ŠJ, na MŠ Na Třísle ve výši Kč 
20,0 tis.  na spoluúčast na pořízení pračky se sušičkou, na MŠ Brožíkova ve výši Kč 98,0 tis. na zahradní pec a vybavení ŠJ 
– plynová stolička a na MŠ Kytička (Gebauerova) ve výši Kč 100,0 tis. na nerezovou kuchyňskou linku v centrální kuchyni. 

6. ZR 24.6.2021 193 Z/2319/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 557,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 132,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.069,0 tis. z běžných výdajů položky 
"Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky „ZŠ 
- J. Ressla - příspěvek na provoz" ve výši 557 tis. Kč, "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" ve výši 62 tis. Kč, „ZŠ - 
Ohrazenice - příspěvek na provoz" ve  výši 37 tis. Kč, „ZŠ - Závodu míru - příspěvek na provoz" ve  výši 30 tis. Kč, „ZŠ - npor. 
Eliáše - příspěvek na provoz" ve  výši 96 tis. Kč, „ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" ve výši 60 tis. Kč, „ZŠ - 
Spořilov - příspěvek na provoz" ve výši 27 tis. Kč, „ZŠ -Staňkova - příspěvek na provoz" ve výši 68 tis. Kč, „ZŠ - Studánka - 
příspěvek na provoz" ve výši 132 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí odpisů z dlouhodobého hmotného 
majetku a dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného a předaného v rámci projektu rekonstrukce odborných 
učeben ITI. V případě ZŠ J. Ressla se jedná o odpisy majetku předaného v rámci rekonstrukce odborných učeben ve druhé 
vlně (hrazeno z vlastních zdrojů – odpisy se pokrývají plně). U ostatních škol se jedná o odpisy majetku předaného v rámci 
rekonstrukce odborných učeben v první vlně v roce 2019 (jedná se o část majetku hrazeného z vlastních zdrojů – odpisy 
pokrývají pouze část z vlastních zdrojů). Tyto odpisy nebyly zohledněny v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok 
2021. 



6. ZR 24.6.2021 194 Z/2320/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 83,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Bratranců 
Veverkových – příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových – příspěvek na investice" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 83,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ 
Bratranců Veverkových-příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových-příspěvek na 
investice" ve stejné výši. V rámci 4. změny rozpočtu byl ZŠ Bratranců Veverkových poskytnutý provozní příspěvek ve výši 
83,4 tis. Kč jako 50% spoluúčast na pořízení nového kotle do školní jídelny. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici do 
školní jídelny, je tento přesun pouze formální změnou k narovnání rozpočtové skladby. 

6. ZR 24.6.2021 195 Z/2321/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné transfery položky "DDM Alfa, Delta, KD Hronovická – volnočasové aktivity" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,5 tis. z běžných transferů položky "Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné transfery položky "DDM Beta – KD Dubina – volnočasové aktivity" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o navýšení provozního příspěvku na pořádání příměstských táborů v rámci Sportovního parku Pardubice (9. - 13. 
srpna 2021). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. v rámci položky "Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit" z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu poskytnutí peněžních darů oceněným žákům, studentům a pedagogům 
pardubických škol, které se uskuteční na podzim roku 2021. 

6. ZR 24.6.2021 196 Z/2322/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu.  
Žadatel o individuální dotaci SK Pardubičky, z. s.  bude v rámci poskytnuté dotace realizovat II. etapu vybudování umělého 
osvětlení tréninkových hracích ploch v areálu klubu. Dotace byla schválena na jednání ZmP dne 27.05.2021. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu.  
Žadatel o individuální dotaci OK Lokomotiva bude v rámci poskytnuté dotace realizovat vybudování klubovny orientačních 
běžců, kteří dosud vlastní zázemí v Pardubicích nemají. Celý objekt bude sloužit především tréninkovým skupinám žactva 
a dorostu. Dotace byla schválena na jednání ZmP dne 27.05.2021. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Žadatel o individuální dotaci Lezecký tým poskytnutou dotaci využije na úhradu nákladů spojených s vybudováním lezecké 
stěny. Dotace bude schvalována na jednání ZmP dne 24.06.2021. 



6. ZR 24.6.2021 197 Z/2323/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček – 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o nákup promítacího zařízení do kinosálu nové expozice Památníku Zámeček Pardubice a hardwarového zařízení 
nově zřízené organizace.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. v rámci položky "Ostatní kultura" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o nákup kolků nutných pro prvozápis příspěvkové organizace Památník Zámeček Pardubice, p.o. do veřejného 
rejstříku, který provádí zřizovatel. 

6. ZR 24.6.2021 198 Z/2324/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných výdajů položky "Koncepce 
odstraňování bariér v přístupu v kultuře" na běžné výdaje položky "Strategie cestovního ruchu Pardubicka" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Důvodem pro navýšení rozpočtové položky "Strategie cestovního ruchu Pardubicka" je propojení Strategie CR s 
připravovanou marketingovou strategií města. Nově vznikající Strategie rozvoje CR je zaměřena na turistickou oblast 
Pardubicko – jedná se o dlouhodobé strategické pojetí s cílem využít synergie s nabídkou, která v Pardubicích chybí. Právě 
probíhající mapování marketingové komunikace v rámci tvorby marketingové strategie města je tak pro cílovou skupinu 
„turista“ potřeba propojit i se zbytkem oblasti a promítnout tato zjištění do připravované strategie rozvoje CR. Částka tak 
bude vynaložena na zmapování marketingové komunikace pro turistickou oblast Pardubicko a vytvoření souladu obou 
dokumentů. Rozpočtová položka "Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře" bude snížena z důvodu zajištění 
některých služeb (zejména školení) za nižší ceny, než s kterými bylo počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2021. 

6. ZR 24.6.2021 199 Z/2325/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 753,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování 
tepla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Žádáme o navýšení běžných transferů položky" ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" ve výši Kč 753,0 tis. 
Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (46 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na 
skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2021. Stejným způsobem bylo postupováno 
i v předchozích letech. V rozpočtu 2021 činí tato položka Kč 11 000,0 tis. Na základě dosud doručených vyúčtování spotřeby 
tepla jednotlivých MŠ a ZŠ za rok 2020 a stanovených záloh na rok 2021 byl rozpočet převýšen o Kč 743,0 tis. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 169,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – nábřeží Závodu míru – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 222,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – K Polabinám – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 214,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – příspěvek 
na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Wintrova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Dubina, E. Košťála – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 168,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Na Třísle – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 185,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Odborářů – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 144,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Mladých – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 261,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Brožíkova – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 95,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Duha (Popkovice a Staré Čívice) - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 158,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ – Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ – Ohrazenice 
– příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ – Kamínek 
(Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ – Rosice nad 
Labem – příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ – Jesničánky 
(Raisova) - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 460,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressla – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 972,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Štefánikova – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 332,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Spořilov – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 574,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Studánka – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Svítkov – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 751,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Družstevní – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 917,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 865,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – nábřeží Závodu míru – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 656,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Dubina, E. Košťála – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 561,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 718,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Bratranců Veverkových – příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 586,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Benešovo nám. - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 392,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Prodloužená – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Přesun finančních prostředků ve výdajové 
části rozpočtu ve výši Kč 43,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na 



běžné transfery položky "ZŠ – Waldorfská – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 361,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ – Ohrazenice – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – 
příspěvek na provoz – dofinancování tepla" na běžné transfery položky "ZŠ - A. Krause – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (46 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na 
skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2021. Stejným způsobem bylo postupováno 
i v předchozích letech. Z výčtu organizací jsou vyčleněny tři školy. Mateřská škola Hostovice, Mateřská škola Čtyřlístek 
(Národních hrdinů) a Základní škola a mateřská škola Pardubice-Pardubičky (vč. MŠ Černé za Bory), u kterých ještě nebylo 
provedeno vyúčtování spotřeby za uplynulý rok. Po obdržení podkladů bude v nejbližší změně rozpočtu města předložen 
požadavek na dorovnání příspěvku. Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11.753 
tis.  z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ – příspěvek na provoz – dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) na běžné transfery položek jednotlivých škol (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel. 

6. ZR 24.6.2021 200 Z/2326/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 134,5,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Ratolest – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Žádáme o navýšení provozního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s odpuštěním školkovného rodičům dětí, které 
navštěvují PO Ratolest. Školkovné na dítě na měsíc stojí 2.000 Kč. Jedná se o měsíc březen (34*2.000 Kč) a duben (31*2.000 
Kč + 3*1.500 Kč). V měsíci dubnu bylo zohledněno školkovné u dětí rodičů od IZS. 

6. ZR 24.6.2021 201 Z/2327/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Beta – KD Dubina – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Žádáme o navýšení příspěvku DDM BETA Pardubice, KD Dubina. Jedná se o finanční prostředky na technické a organizační 
zajištění akce městského obvodu III "Zastupitelstvo městského obvodu". Akce se konala na odloučeném pracovišti KD 
Dubina. Finanční prostředky budou přesunuty z rozpočtu MO Pardubice III do rozpočtu MmP v rámci finančního 
vypořádání s MO za rok 2021. 

6. ZR 24.6.2021 202 Z/2328/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. položka 41. "Dotace MK – COK – Divadlo 29 - Revoluce" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK – Divadlo 29 - dotace MK – Revoluce" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR (dotační program Kulturní aktivity) byla statutárnímu městu Pardubice 
přidělena účelová neinvestiční dotace pro Centrum pro otevřenou kulturu, p. o. na projekt "Revoluce" celoroční výstavní 
cyklus. 



6. ZR 24.6.2021 203 Z/2329/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 41. "Dotace Pk – Komorní filharmonie" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – KF – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 41. "Dotace Pk – Východočeské divadlo Pardubice" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – VČD – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 20.4.2021 usnesením č. Z/72/21 byla statutárnímu městu 
Pardubice přidělena neinvestiční dotace z programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 
Východočeskému divadlu Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice na činnost v roce 2021. 

6. ZR 24.6.2021 204 Z/2330/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace 
Letního stadionu – PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky 
"Revitalizace Letního stadionu – časosběrná kamera" (správce 214 - Městská policie). 
Finanční prostředky na umístění časosběrné kamery po dobu rekonstrukce Letního stadionu. Časosběrná kamera umožní 
zajímavý pohled zajímavý pohled na průběh rekonstrukce, osvědčila se i u předchozích velkých investičních akcí města, 
např. při výstavbě Terminálu B – přednádraží. 

6. ZR 24.6.2021 205 Z/2331/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 483,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál 
Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště – 
přívod NN pro zadní část areálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Přesun finančních prostředků na samostatnou 
položku, ze které budou uhrazeny náklady na posílení přívodu NN z trafostanice pro zadní část areálu. V této části areálu 
(u zadního vjezdu) je třeba zlepšit podmínky příjmu elektrické energie pro účastníky dostihů. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 412,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál 
Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště – 
nová vrátnice" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků na samostatnou investiční položku, jedná se o finanční prostředky na vybudování nové 
vrátnice u vjezdu do areálu závodiště. Současná vrátnice-stavební buňka je v nevyhovujícím technickém stavu a je 
majetkem Dostihového spolku, a.s. 

6. ZR 24.6.2021 206 Z/2332/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba 
a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky "MŠ Grusova – oprava potravinového výtahu" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na opravu potravinového výtahu v hlavní budově v MŠ Grusova. Výtah byl revizním technikem 
odpojen, je poškozený a nelze ho opravit. Je nutná jeho výměna.  

6. ZR 24.6.2021 207 Z/2333/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála 
– úprava prostoru pro potřeby ZŠ – vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých – rekonstrukce soc. zařízení 
– PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Původní požadavek byl na zpracování PD rekonstrukce 4 ks soc. zařízení. Nyní se PD rozšiřuje o rekonstrukci soc. zařízení 
v 1.n.p., které je využíváno dětmi pobývajícími na zahradě a o rekonstrukci sociálních zařízení personálu v 2. a 3. n. p. 
Sociální zařízení neodpovídají hygienickým požadavkům a požadavkům BOZP. Proto žádáme o navýšení o Kč 180,0 tis.  na 



požadovaných Kč 330,0 tis. Finanční prostředky jsou přesunovány z vlastních zdrojů investiční akce ZŠ E. Košťála – úprava 
prostoru pro potřeby ZŠ, kde existuje předpoklad, že nedojde k úplnému vyčerpání položky. 

6. ZR 24.6.2021 208 Z/2334/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 370,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála 
– úprava prostoru pro potřeby ZŠ – vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní – oprava tříd, uvedení do 
původního stavu po Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení finančních prostředků z původně schválených 150 tis. Kč o 370 tis. Kč na akci ZŠ Družstevní – oprava tříd, uvedení 
do původního stavu po Montessori. Třídy, které byly využívány pro výuku Montessori byly upraveny pro odlišný způsob 
výuky. Od 1.9.2021 budou třídy Montessori odcházet do nově připravovaných prostor na ZŠ E. Košťála. Škola potřebuje 
tyto prostory upravit pro opětovné vytvoření klastických tříd. Bude provedeno uvedení stavebních částí do původního 
stavu a následně je nutná výměna podlahových krytin (PVC). Původně již schválené finanční prostředky jsou nedostačující, 
nebylo počítáno s výměnou podlahových krytin včetně opravy podkladových vrstev. 

6. ZR 24.6.2021 209 Z/2335/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 114,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady" (správce 1814 - Odbor informačních 
technologií). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 172,7,0 tis. z kapitálových výdajů položky 
"Rekonstrukce a modernizace Památníků Zámeček – ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné 
výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady" (správce 1814 - Odbor informačních 
technologií).  
Přesun finančních prostředků ze správce Odbor majetku a investic na správce Odbor informačních technologií na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu s celkovou cenou 286.891,00 vč. DPH. Jedná se o nákup síťových zařízení pro památník 
Zámeček, které nebyly součástí projektu a jsou nutné k propojení zařízení ve vnitřní privátní síti LAN a konektivitě do 
internetu. K fyzickému propojení zařízení budou sloužit 3 ks switchů, které budou zálohované UPS zařízením. Konektivita 
k internetu návštěvníků a některých zařízení bude zajištěna 6 ks UniFi AP (wifi), které budou řízené kontrolorem s možností 
vzdálené správy a budou také zálohované přes UPS zařízení. Bezpečnost proti útokům z internetu a vzdálený přístup do 
sítě LAN zajistí Firewall. Počty zařízení uvedených ve specifikaci je stanovena na základě požadavků projektu. Přesun 
finančních prostředků je navrhován z rozpočtové rezervy schválené položky "Památník Zámeček – ostatní náklady", ze 
které jsou hrazeny související náklady s realizací (autorský, technický dozor, BOZP, archeologický výzkum apod). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
a modernizace Památníků Zámeček – ostatní náklady" na běžné výdaje položky "Památník Zámeček – údržba venkovních 
ploch a zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na zajištění údržby a ošetřování venkovních ploch a sadových úprav ve 
zrekonstruovaném areálu Památníku Zámeček. Jedná se o náklady na zajištění pravidelného úklidu a údržby zeleně 
uvedené stavby v období od jejího předání v červenci 2021 do konce roku 2021. Přesun finančních prostředků je 
navrhován z rozpočtové rezervy schválené položky "Památník Zámeček – ostatní náklady", ze které jsou hrazeny související 
náklady s realizací (autorský, technický dozor, BOZP, archeologický výzkum apod).   



6. ZR 24.6.2021 210 Z/2336/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace 
kanceláří - V. NP" (711 - Odbor majetku a investic). 
Projektová dokumentace je na sanaci podlah v pátém patře NP U Divadla 828 zpracována. Finanční prostředky budou 
použity na odstranění vad na podlahových a přiléhajících konstrukcích, které způsobují zápach v kancelářích v objektu. 
Jedná se o rekonstrukci posledního podlaží budovy a tímto bude problém vyřešen v celém objektu. 

6. ZR 24.6.2021 211 Z/2337/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Svítání Komenského – oprava zpevněných ploch" 
(711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky určené na opravu zpevněných ploch v ZŠ a PŠ Svítání Komenského. Venkovní zpevněné plochy v areálu 
školy jsou opotřebené a silně degradované, je nutná jejich výměna. V areálu Základní školy Svítání se pohybují osoby s 
tělesným a mentálním postižením a stav venkovních zpevněných ploch ohrožuje jejich bezpečnost. Již došlo k několika 
úrazům, kdy klienti školy utrpěli zlomeniny končetin v důsledku pádu na poškozené zpevněné ploše. Původní stará dlažba 
bude vybourána a bude nahrazena novou zámkovou dlažbou, včetně podkladových vrstev, nových obrubníků a terénních 
úprav. 

6. ZR 24.6.2021 212 Z/2338/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - sanace obvodového pláště 
a výměna výplní otvorů – aktualizace PD" (711 - Odbor majetku a investic). 
Prostředky budou použity na aktualizaci PD. Jedná se o výměnu výplní otvorů, sanaci a zateplení fasády a střechy objektu. 
Fasáda je degradovaná a opadává, okna jsou za hranicí životnosti. Budova je dle energetického auditu nehospodárná.  Více 
jak 50 % nájemců se připojilo k hromadné stížnosti.  Stěžují si na neúměrně vysoké náklady na vytápění a požadují slevu z 
nájemného a zateplení objektu. PD na akci byla zpracována v roce 2016, proto je nutná aktualizace, která bude provedena 
v letošním roce. 

6. ZR 24.6.2021 213 Z/2339/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená – odstranění radonu" (711 - 
Odbor majetku a investic). 
Při kontrolním měření radonu v roce 2019 byly zjištěny vyšší hodnoty v některých třídách školy. Na základě požadavku 
ředitelky školy bylo v termínu od 14. 1. 2021 do 27. 1. 2021 provedeno další rozšířené měření, které potvrdilo zvýšenou 
objemovou aktivitu radonu v pavilonu A ve třídě č. 29 přední jazyková učebna, v pavilonu B ve třídě č. 13 - hudební výchova 
a ve třídě č. 19, a v pavilonu E ve třídách č. 1, 2, 3 a v kabinetu č. 36 a 54. Navržená opatření spočívají v odvětrání kanálů 
rozvodů vody a starých kanálů ústředního topení, přes které se radon dostává ze země do učeben. Větrací 
vzduchotechnika, která je řízena systémem TERA, průběžně vytváří podtlak v energetických kanálech a tím zamezuje 
průnik radonu do učeben. Současně zaznamenává úroveň objemové aktivity radonu pro sledování účinnosti zařízení. 
Investováním do ozdravných opatření proti radonu v objektu ZŠ Prodloužená se řeší celkové snížení objemové aktivity 
radonu ve škole, a tím i snížení zdravotních rizik dětí. Problémem může být vyšší koncentrace radonu při zmenšeném 
větrání při pobytu dětí a přítomnost následných radioaktivních prvků po rozpadu radonu. Zatímco radon-222 je plyn, 
následné radioaktivní prvky polonium-218 a polonium-214 jsou pevné látky, které se částečně přichycují na nepatrné 
prachové částice vznášející se kolem nás bez ohledu na to, jak je prostředí čisté nebo špinavé a následně se usazují na 



všech površích. Jakmile inhalací (vdechnutím) vnikne tento radioaktivní aerosol nebo prach do plic, je zachycen na povrchu 
plic a může zde způsobit závažné zdravotní problémy. Na tyto problémy jsou obzvlášť citlivé děti, u kterých se organismus 
teprve vyvíjí. Protože již hodnota objemové aktivity radonu 150 Bq/m3 představuje zdravotní riziko, bylo doporučeno dle 
Zprávy z provedené detekce radonu z r. 2021 realizovat na ZŠ Prodloužená protiradonová opatření. 

6. ZR 24.6.2021 214 Z/2340/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova – směr 
z města" (711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova – směr 
do města" (711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na realizaci dle požadavku odboru dopravy. Zastávky jsou opotřebované, 
se špatným povrchem. Jedná se o kompletní rekonstrukci zastávek MHD včetně úpravy chodníků a navazujících ploch v 
bezbariérovém provedení podle platných norem a předpisů. Vzhledem k probíhající rekonstrukci nadjezdu Kyjevská jsou 
zastávky v současné době méně využívané, tudíž je vhodný čas k rekonstrukci bez většího vlivu na provoz. Obě zastávky 
jsou projekčně připraveny včetně platných stavebních povolení. Cena vychází z rozpočtu projektanta a je počítáno i s 
ostatními náklady jako je autorský dozor a koordinátor BOZP. V současné době byla dokončena realizace zastávky ve 
Štrossově ul. U Kostelíčka. 

6. ZR 24.6.2021 215 Z/2341/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – 
výkupy pozemků" (711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu "CS Žlutý pes – SV obchvat" (cca 5.300 m2). 
Finanční prostředky budou použity na znalecké posudky, geometrické plány a odkup pozemků. Na akci je zpracována 
projektová dokumentace v úrovni k územnímu řízení a současně probíhá inženýrská i majetkoprávní činnost. Bez zajištění 
souhlasu vlastníků nelze dokončit inženýrskou činnost a získat územní rozhodnutí. 

6. ZR 24.6.2021 216 Z/2342/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků – CS I/36 Trnová-Fáblovka-
Dubina (SV obchvat)" (711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení schválené položky rozpočtu 2021 na celkovou výši 3.701 tis. na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků 
(výkupy, nájem a související náklady). V loňském roce byly ze schváleného rozpočtu ve výši 6 mil. zapojeny v rámci 
požadavků do rozpočtu na rok 2021 3 mil. a skutečné čerpání k 31.12.2020 bylo ve výši 2,3 mil. (zůstatek rozpočtu 0,7 mil. 
je navržen k zapojení do r. 2021). Většina dotčených pozemků byla v průběhu let 2019-2020 majetkoprávně vypořádána 
(cca 9 mil.) - pozemky jsou městem vykoupeny, resp. se t.č. kupní smlouvy dokončují. K 31.5.2021 jsou připraveny zbývající 
kupní smlouvy k vykoupení v celkové hodnotě cca 2,4 mil. U části pozemků s nesouhlasem vlastníků (cca 14 vlastníků) se 
připravuje složitý proces vyvlastnění a s tím souvisejí další náklady na inženýrskou činnost, znalecké posudky a 
geometrické plány. V rámci procesu vyvlastnění se kupní cena pozemků porovnává s původním znaleckým posudkem, 
cenou obvyklou v místě a čase a znaleckým posudkem doloženým vyvlastňovaným a vyvlastňovacím úřadem, a pokud 
nedojde k dohodě s vyvlastňovaným, konečná cena hodnoty pozemku bude stanovena až na základě rozhodnutí 



vyvlastňovacího úřadu a nelze ji nyní jednoznačně předvídat. V rozpočtu města by po požadovaném navýšení byly na 
"vyvlastnění" k dispozici finanční prostředky ve výši 1,3 mil. 

6. ZR 24.6.2021 217 Z/2343/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 483,6 tis. položka 411. "Dotace MF – kompenzační bonus" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 
stejné výši. 
Na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021 a dle dopisu Ministerstva financí ČR 
č.j. MF-10645/2021/1201-10 byly statutárnímu městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa na zmírnění negativních dopadů pandemie Covid_19 na daňové příjmy za bonusové období od 1.2. do 
31.3.2021. Příspěvek není účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. 

6. ZR 24.6.2021 218 Z/2344/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 253,7 tis. položka 42. "Dotace SFDI – kamerový systém" (správce 214 - Městská 
policie) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR byla statutárnímu městu Pardubice v rámci Operačního programu 
Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 4 253 709,40 Kč 
na financování projektu – CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000374 - Kamerový systém Pardubice. 

6. ZR 24.6.2021 219 Z/2345/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 89,1 tis. položka 2324 "ZŠ npor. Eliáše – kompenzace krizových opatření" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ZŠ npor. Eliáše – kompenzace krizových opatření" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 155,1 tis. položka 2324 "MŠ Brožíkova – kompenzace krizových opatření" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MŠ Brožíkova – kompenzace krizových opatření" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě usnesení RPk č. R/365/21 ze dne 24.5.2021 byla schválena náhrada mimořádných nákladů dle zákona č. 
240/2000 Sb., za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu, které vznikly námi zřizovaným příspěvkovým 
organizacím a to: ZŠ npor. Eliáše ve výši 89 111,10 Kč a MŠ Brožíkova ve výši 155 042,19 Kč. 

6. ZR 24.6.2021 220 Z/2346/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21,4 tis. položka 41, "MŠ Závodu míru – potravinová pomoc" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Závodu míru – potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky ve výši 21 369,60 Kč z projektu Pardubického kraje "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi 
v Pardubickém kraji II" na školní rok 2020/2021 pro MŠ nábřeží Závodu míru. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. 

6. ZR 24.6.2021 221 Z/2347/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZUŠ Lonkova – nová budova – PD" (1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o novou položku rozpočtu města, na předprojektovou přípravu, tj. zpracování Návrhu stavby na akci PP-20-044 
"ZUŠ Lonkova-nová budova-PD".  Jedná se o projektové řízení, kde jmenovaným projektovým manažerem je ředitel ZUŠ 
(externí projektový manažer). Projektovým týmem je projednán a navržen požadavek na pokrytí položky na zpracování 
zadávacích podmínek pro výběr zpracovatele Návrhu stavby. 



6. ZR 24.6.2021 222 Z/2348/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál TGM – externí poradce" (1411 - Odbor rozvoje 
a strategie). 
Jedná se o novou položku rozpočtu města, na zajištění činnosti externího odborného poradce (organizátora interního i 
externího participačního procesu + organizátora prodeje) s cílem optimalizovat městotvorný potenciál areálu a zároveň 
získat vhodného investora. Principem schvalovacího procesu je dvoukolové řízení (1. kolo kvalifikace uchazečů, a soutěžní 
dialog), druhé kolo na základě kvalifikace a soutěžního dialogu bude pro 2. kolo finalizována ZADÁVACÍ DOKUMENTACE s 
definováním minimální hodnoty příjmu do rozpočtu města s uvažovaným doplněním (PŘIPOČTENÍM) hodnoty staveb 
nebo stavby veřejného zájmu (hřiště, parkovací dům, MŠ apod). Pracovní koncept zadávacích podmínek na výběr poradce 
je přílohou této důvodové zprávy. 

6. ZR 24.6.2021 223 Z/2349/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní 
dopravní systém – řízení křižovatek" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém – parkovací systém" (1411 
- Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o přesun finančních prostředků na základě Smlouvy o poskytnutí právních služeb č. OVZ-VZZR-2018-003 ze dne 
28.3.2018 (plnění dle čl. 5.1.2. Smlouvy), ve znění Dodatku č. 3 k této Smlouvě ze dne 19.11.2019 (plnění dle čl. 2.1.2 
Dodatku) - zbývající částka 94 500,- Kč bez DPH z celkové výše smluvní odměny je hrazena po zveřejnění písemné zprávy 
v rámci všech dílčích částí veřejné zakázky. V roce 2018 byla smlouva o poskytnutí právních služeb kryta položkou rozpočtu 
Inteligentní dopravní systém, kdy tento projekt se v následujících letech rozpracovával na dílčí projekty jako jsou 
křižovatky, parkování a radiová síť. Plnění dle smlouvy čl. 5.1.2 konkrétně souvisí s částí parkování, proto je finanční plnění 
přiřazeno konkrétně k tomuto projektu. 

6. ZR 24.6.2021 224 Z/2350/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní 
dopravní systém – radiová síť" (1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní 
systém – radiová síť" (214 - Městská policie). 
Jedná se o přesun finančních prostředků na základě dohody z 20.5.2021, kdy skutečným realizátorem Radiové sítě je 
Městská policie. Finanční prostředky budou použity ve vazbě na uzavřenou Smlouvu ze dne 18.3.2021 s firmou Colsys 
s.r.o. 

6. ZR 24.6.2021 225 Z/2351/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 605,0 tis. v rámci položky "HC Dynamo Pardubice a.s. 
- akcionářská dohoda" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných transferů na běžné výdaje. 
Jedná se o nerealizovaný požadavek ORS (opakovaná žádost na EO do změny rozpočtu r. 2021), kdy je nutné provést 
technickou změnu (přesun z transferu na běžné výdaje). Jedná se závazek ze SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ REKLAMNÍCH A 
DALŠÍCH SLUŽEB ze dne 18.6.2020 - Smluvní strany se dohodly na odměně za Podmíněnou reklamu, resp. za její jednotlivé 
položky, tj. za plnění dle čl. II. odst. 1 (ii) - Memoriál Zbyňka Kusého, nebo turnaje legend či jiné obdobné akce obdobného 
významu, a to v takovém rozsahu, aby odměna za poskytování takového reklamního plnění odpovídala 500. 000 – Kč bez 
DPH. 

6. ZR 24.6.2021 226 Z/2352/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Parkovací dům Mezi Mosty – externí 
poradce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Důvodová zpráva 



Finanční prostředky umožní získat externího poradce pro zajištění INVESTORSKÉ SOUTĚŽE na prodej pozemku v ul. Mezi 
Mosty s jednoznačně definovaným Návrhem novostavby parkovacího domu, resp. polyfunkčního domu s povinností 
realizovat díly v architektonickém provedení dle návrhu Ateliéru Med Pavlík z 02/2021. Cílem města získat investora 
(kupujícího pozemku), který se zaváže vybudovat objekt polyfunkčního domu, resp. parkovacího domu s počtem 132 
parkovacích míst.   

6. ZR 24.6.2021 227 Z/2353/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Analytické a metodické práce" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o navýšení položky rozpočtu ORS na částku 1 900 tis. Kč (nyní na položce 400 tis. Kč), kdy tyto finanční prostředky 
na externí dodávky analytických a metodických prací sloužící jako podklad ke strategická a koncepční rozhodnutí. 
Důvodem pro standardní každoroční nárokování pokrytí této položky, je možnosti operativního zadání odborných prací 
(bez prodlení, které je spojeno s projednáváním rozpočtových změn v průběhu roku. Jedná se o náklady vedoucí k 
identifikaci a vzniku budoucích projektů vč. návrhů jednotlivých variant možných řešení a porovnání. Důvodem pro 
navýšení této položky je plánovaná potřeba zajistit zpracování expertních posudků a to:                                                                
1) Zpracování návrhu optimalizace smluvních vztahů (příjmových a výdajových vazeb) souvisejících s využitím potenciálu 
provozování areálu Dostihového závodiště (NS končí v r. 2025) na principu Smlouvy obecného hospodářského zájmu mezi 
RFP a.s. a městem Pce, která by umožnila posílit potenciál celoročního využívání areálu závodiště, s jednoznačným pevným 
postavením všech aktivit a činností organizovaných Dostihovým spolkem a.s. Vyhodnocení vhodnosti KONCESNÍ SMLOUVY 
na provozování areálu ze strany DS a.s. Zpracování doporučení město Pce v pozici majoritního akcionáře DS a.s. a vlastníka 
dostihového areálu vč. zpracování doporučení na doplnění akcionářské smlouvy v DS a.s.  
2) Zpracování expertního posudku vč. srovnávací analýzy (obdobná města) s cílem definovat nabídku a poptávku počtu 
parkovacích míst v členění dle městský obvodů, vč. vyhodnocení důsledku rozšíření, resp. nerozšíření zóny placeného 
parkování zejména na území MO V. a MO II. Cílem posudku je např. doporučit načasování rozšíření zóny placeného 
parkování vč. zpracování modelů cenové strategie/doporučení cenotvorby v kontextu znalosti termínů dokončení 
PARKOVACÍCH DOMŮ městských nebo soukromých investorů) tak, aby posílení výnosů z parkování umožnilo vygenerovat 
dostatečné zdroje na splácení úvěrových zdrojů (platí pro RPF a DPmP a.s.). 
3) Expertní analýza na vyhodnocení městotvorného potenciálu Nábřeží Václava Havla a příprava koncepčního řešení dané 
lokality ve dvou základních variantách (minimalistická vs. výrazně městotvorná/rozvojová), vč. vyhodnocení možností 
přestavby, stavebních úprav budovy čp.2746 nábřeží Václava Havla (zázemí výletní lodi Arnošt z Pardubic) a vč. 
vyhodnocení možného potenciálu umístění dalších staveb tak, aby jejich funkční poslání vhodně navazovalo a doplňovalo 
infrastrukturu Letního stadionu a areálu MFA, avšak s funkčním využitím pro nejširší občanskou veřejnost.  

6. ZR 24.6.2021 228 Z/2354/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 745,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení 
základního kapitálu akciových společností" na kapitálové výdaje položky "Pardubická plavební a.s. - odkup akcií" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Na jednání RmP a ZmP je připravena samostatná zpráva týkající se ZÁMĚRU pořízení akcií ve společnosti Pardubická 
plavební a.s. Ekonomické důsledky vyplývající z přijatých usnesení jsou uvedeny v příloze této DZ. Pro rok 2021 je navrženo 
pokrytí 1 745,0 tis. Kč, která je první splátkou za pořizovaný balík akcií (43,42 % od pana Martina Vaško).  



Dále pak je navrženo schválit pokrytí částky na výkup od ostatních minoritních akcionářů, a to od Pardubického kraje, od 
akcionářů z řad města a obcí, a od společnosti Přístav Pardubice a.s. Pokrytí je navrženo v nominální hodnotě akcií s tím, 
že finální cena za odkup dle příslušné Smlouvy o převodu akcií bude předmětem budoucího samostatného schvalovacího 
rozhodnutí ZmP (agenda jednání ZmP dne 23. 09. 2021). Vyčleňovací usnesení na roky 2022 až 2025 tak mají vazbu na 
schválení záměru, a nikoliv na schválení Smlouvy o převodu akcií (což bylo původní cílem předkladatele, resp. 
zpracovatele). 

6. ZR 24.6.2021 229 Z/2355/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení 
základního kapitálu akciových společností" na kapitálové výdaje položky "DPmP a.s. - příplatek mimo základní kapitál" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Na jednání RmP a ZmP je připravena samostatná zpráva týkající se pořízení akcií ve společnosti Pardubická plavební a.s. V 
souvislosti s potřebou zajistit provoz OML Arnošt z Pardubic na dalších období (získání prodloužení platnosti lodního 
osvědčení na dalších 5 nebo 10 let) je nutné dle předběžného odhadu zajistit úkony a činnosti (vyzdvižení plavidla z vody, 
diagnostika stavu pláště lodi pod hladinou, kontrola všech bezpečnostních, pohonů, kormidla, elektro instalací, balastních 
vody) s očekávanou hodnotou ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH. Stejně tak jako tomu bylo v roce 2011 je navrženo a projednáno 
s a.s. Pardubická plavební, aby tyto úkony zajistil na své náklady DPmP a.s. Navržené pokrytí je rezervací příslušné částky. 
Samostatné schvalovací usnesení (Schválení smlouvy o příplatku mimo ZK) bude připraveno na 11/2021, kdy budou k 
dispozici informace o převodech akcií na město Pardubice, pokud bude tato aktivita schválena v ZmP dne 24. 06. 2021. I 
bez schválení převodu akcií je však nutné schválit toto usnesení, neboť dává DPmP a.s. i Pardubické plavební a.s. jistotu, 
že město Pardubice je připraveno poskytnout potřebné zdroje, které umožní Arnoštovi získat "lodní osvědčení" na dalších 
5 nebo 10 let, což je v zájmu obou a.s. 

6. ZR 24.6.2021 230 Z/2356/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Rozvoj vybraných ploch zeleně" (správce 811 - 
Odbor hlavního architekta). 
Dokument navazující na Územní studii sídelní zeleně pro město Pardubice a Management péče o sídelní zeleň. Jedná se o 
druhou část Management plánu pro sídelní zeleň města Pardubice. Z návrhové části ÚSSZ budou převzaty vybrané základní 
plochy zeleně v podrobnosti pro zastoupené vegetační prvky a návrh bude zpracován jako zásobník záměrů včetně 
propočtu finančních nákladů. 

6. ZR 24.6.2021 231 Z/2357/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program 
podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Zeleňák – oprava štětové cesty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Žádost o přesun finančních prostředků v souvislosti s vybudováním nové části štětové cesty. Na základě porady vedení a 
po dohodě se zástupcem společnosti BlackBird Real Estate – majitelem pozemků a panelové komunikace, město Pardubice 
OD a SmP, a.s. zřídí propojení cyklostezky Vinice s uvedenou panelovou komunikací. Toto propojení bude formou štětové 
(mlatové) cesty. 

6. ZR 24.6.2021 232 Z/2358/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 188,1 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Výkon státní správy – odstranění stromů na 
pozemních komunikacích" (správce 1327 - Odbor dopravy).  
Jedná se o náklady na výkon státní správy dle zákona 500/2004 Sb. Správní řád a zákona 13/1997 Sb. a to v oblasti: 
Odstranění nebezpečných stromů v pozemních komunikací II. a III. tříd v celém ORP - jedná se o činnost, která obsahuje 



následující kroky: 
a) dendrologický posudek: 1 900,- Kč za 1 strom (1 900 x 66 stromů tj. 125 400,- Kč) 
b) geodetický posudek: 450,- Kč za 1 strom (450 x 66 stromů tj. 29 700,- Kč) 
c) odstranění porostu (kácení) při práci na celý den 500,- Kč za 1 strom (500 x 66 stromů tj. 33 000,- Kč).  
Předpokládaný počet stromů v rámci ORP, které pravděpodobně bude potřeba řešit je 66 ks, celková částka za tento 
úkon č. 1. je 188 100,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Výkon státní správy – odstranění nelegálně 
umístěných billboardů" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o náklady na výkon státní správy dle zákona 500/2004 Sb. Správní řád a zákona 13/1997 Sb. a to v oblasti: 
Odstranění a likvidace nelegálně umístěných reklamních zařízení u komunikací II. a III. tříd v celém ORP jedná se o: 
a) klasický billboard – odstranění za jedno zařízení je 40 000,- Kč (40 000,- Kč x 30 ks tj 1 200 000,- Kč) 
b) megaboard – odstranění cca 100 000,- Kč za 1ks zařízení (100 000,- Kč x 8 ks tj. 800 000,- Kč) 
Celková částka za úkon č. 2 je 2 000 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 561,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Výkon státní správy – ostatní" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
Jedná se o náklady na výkon státní správy dle zákona 500/2004 Sb. Správní řád a zákona 13/1997 Sb. a to v oblasti: 
Exekuční řízení, odstranění a následná dražba autovraků  
Jedná se o odhadovanou částku 561 900,- Kč při úkonech, kde je nutné provést exekuční řízení a následně dražba. Jedná 
se o novou činnost, kde se bude muset odstranit autovrak a provést veřejnou dražbu  
Předpokládaná celková částka za úkon č. 3 je 561 900,- Kč. 

6. ZR 24.6.2021 233 Z/2359/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery rozpočtu "Dostihový spolek a.s. - Zimní sportovní 
park – dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V případě realizace přesunu finančních prostředků dle tohoto požadavku bude Radě města Pardubic   předložen ke 
schválení návrh usnesení o rozhodnutí realizovat čtvrtý ročník akce „Zimní sportovní park“ v sezóně 2021/2022 na 
dostihovém závodišti v Pardubicích. V návrhu bude uspořádání 4. ročníku v organizačním a finančním rozsahu 3. ročníku 
této akce s následujícím zdůvodněním: po třech letech provozu byl nalezen vyhovující a funkční provozní model a bylo by 
žádoucí, aby byl zachován pro tento projekt i v dalších obdobích minimálně ve stejném rozsahu tak, a aby z důvodu 
nerealizování dalšího ročníku nedošlo ke ztrátě zájmu veřejnosti a ztrátě kvalifikovaného provozního personálu. Již v 
sezóně 2018 /2019 byl na dostihovém závodišti v Pardubicích realizován 1. ročník projektu „Zimní sportovní park“. 
Realizace v areálu dostihového závodiště vycházela z dlouhodobého cíle zastupitelstva zlepšit návštěvnost dostihového 
závodiště – viz specifický cíl č. 3.5 a 4.7 „Strategického plánu rozvoje města“. První dva ročníky byly velmi úspěšné s účastí 
20 a 30 tisíc návštěvníků. Třetí ročník byl silně poznamenán vládními opatřeními, avšak, jako venkovní otevřené 
sportoviště, umožnil realizaci části tréninků organizovaným hokejistům a krasobruslařům, pro které byla v tomto období 
naprosto nedostupná vnitřní sportoviště. Celková finanční náročnost projektu je predikována pro 4. ročník v rozsahu 2.900 
000,- Kč, v tom je započteno 3,5 mil. nákladů, a 0,6 mil. Kč očekávaných výnosů ze vstupného.    



6. ZR 24.6.2021 234 Z/2360/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 112,7 tis. položka 41. "Dotace MMR – MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 32 607,8 tis. položka 42. "Dotace MMR – MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla statutárnímu městu Pardubice poslána 
závěrečná část dotace ve výši 34 720 507,97 Kč na realizaci novostavby objektu mateřské školy – MŠ Svítkov. Realizace 
akce byla ukončena v roce 2020.  
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 395,4 tis. položka 42. "Dotace MMR – MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě výsledku kontroly Centra pro regionální rozvoj č. 006733-2020/IROP ze dne 19.4.2021 v rámci  ověření 
způsobilosti výdajů 1. ŽoP (která byla proplacená dne 6. 6. 2020) u projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010163 MŠ 
Svítkov - novostavba objektu mateřské školy a jejich souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými 
pravidly pro žadatele a příjemce pro 87. výzvu IROP, kdy kontrola byla provedena v rámci souvisejících proplacených 
výdajů  na keramickou dílnu a místnost pro individuální výuku školního logopeda bylo zjištěno že tyto výdaje, které byly 
proplaceny v rámci 1.ŽoP  jsou výdaje nezpůsobilé. Tato částka byla neoprávněně vyplacena v 1. Žádosti o platbu a na 
základě popsaného kontrolního zjištění bylo ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky zjištěno podezření na 
nesrovnalost v uvedené výši 439 348,95 Kč. Celková hodnota podezření na nesrovnalost činí 439 348,95 Kč, z toho podíl 
dotace, tj. podíl ESIF (85 %) a podíl SR (5 %) činí 395 414,06 Kč a vlastní podíl příjemce (10 %) představující spolufinancování 
z rozpočtu obcí činí 43 934,89 Kč. Výše vratky, která má být vrácena je 395 414,06 Kč. V rámci 2. žádosti o platbu 
(závěrečné) byl tento nesoulad již narovnán a tyto výdaje za keramickou dílnu a místnost pro individuální výuku školního 
logopeda byly zahrnuty do nezpůsobilých výdajů. Závěr kontroly včetně příloh byl zaslán samostatným mailem na 
ekonomický odbor. 

6. ZR 24.6.2021 235 Z/2361/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 680,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Náklady soudních řízení – Kra Kra" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů soudního řízení dle rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č.j. 116 
C 10/2016-468. Jedná se soudní spor s p. Reindlem v souvislosti s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž 
předmětem byl objekt mimoúrovňového křížení komunikace pro pěší s vozovkou na náměstí Republiky na pozemcích p. 
č. 2664/1 a 2664/2 v k. ú. Pardubice (podchod na nám. Republiky). Pan Reindl se po městě domáhal zaplacení náhrady 
škody ve výši 7.655 092,-Kč spolu s příslušenstvím, která mu měla vzniknout v souvislosti s tím, že musel předčasně ukončit 
provoz své restaurace KRA-KRA, kterou provozoval v prostorách města, neboť tyto prostory musely být uzavřeny v 
důsledku jejich havarijního stavu. Soud rozhodl že 1) město je povinno zaplatit p. Reindlovi částku 483 674,-Kč s úrokem z 
prodlení ve výši 8,05 % ročně od 19. 5. 2016 do zaplacení, 2) v částce 6.208.226,-Kč pak soud žalobu zamítl, 3) uložil p. 
Reindlovi, aby na nákladech řízení zaplatil městu Pardubice částku 8 400,-Kč. V současné době probíhá v dané věci řízení 
odvolací, které se týká té části nároku p. Reindla, jež byla okresním soudem zamítnuta. 



6. ZR 24.6.2021 236 Z/2362/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid_19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 
- Kancelář tajemníka). 
Finanční prostředky jsou určeny na nákup 20 000 ks respirátorů pro zaměstnance Magistrátu města Pardubic dle 
rozhodnutí rady města ze dne 10.5.2021, číslo usnesení R/5738/2021. 

6. ZR 24.6.2021 237 Z/2363/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "HZS Pardubického kraje – cisternová 
stříkačka" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Statutární město Pardubice chce Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje poskytnout dar, a to na základě 
připravované "Smlouvy o poskytnutí finančního daru" na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Účelově určený 
finanční dar v celkové výši 10 000 000,- Kč bude HZS PK převeden ve třech částkách, a to v následující výši a termínech:  
dar 3 000 000,- Kč nejpozději do 31.10.2021,  
dar 1 000 000,- Kč nejpozději do 30.6.2022,  
dar 6 000 000,- Kč nejpozději do 28.2.2023. 

6. ZR 24.6.2021 238 Z/2364/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14 430,7 tis. v rámci položky "KÚ Pardubického kraje 
– podíl z kupní ceny areálu Tesla" (správce 598 - Ekonomický odbor) z běžných transferů na běžné výdaje. 
Na jednání ZmP dne 25.3.2021 bylo přijato usnesení č. Z/2086/2021 (rozpočtové opatření č. 91) o realizaci závazku 
(prostřednictvím běžného transferu) smluvního plnění vůči Pardubickému kraji ve výši 40 % z příjmu za prodej areálu Tesla 
Kyjevská dle uzavřené Smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem. Předložené rozpočtové opatření narovnává rozpočet 
a skutečnost ve vazbě na výkaznictví mezi statutárním městem Pardubice a Krajským úřadem Pardubického kraje. 

6. ZR 24.6.2021 239 Z/2365/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova 
– rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).   
Přesun finančních prostředků na posílení položky Velká údržby a investice sociálních a zdravotních zařízení (Lentilka, 
Ratolest, K-centrum, Senior centrum). V letošním roce se na těchto objektech vyskytly havarijní situace (oprava kanalizace, 
oprava zkorodovaného potrubí) a přidělené finanční prostředky jsou nedostačující.  Prostředky použijeme z položky MŠ 
Wintrova – rekonstrukce kuchyně, kde budou po výsledku výběrového řízení na dodavatele prostředky nedočerpány. 

6. ZR 24.6.2021 240 Z/2366/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Tyršovy sady 
(opravy, údržba)" na běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera – ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic) ve stejné výši. 
Finanční prostředky na zajištění dosadby vodních rostlin na břehu jezera. Zeleň byla zničena hlodavci a musí být nahrazena 
novou výsadbou z důvodu udržitelnosti dotačního projektu. 

6. ZR 24.6.2021 241 Z/2367/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Náhrdelník na 
Chrudimce – ostatní náklady" na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova – ostatní 
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Náhrdelník na 
Chrudimce – ostatní náklady" na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova – ostatní 
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Finanční prostředky na související náklady s realizací dotačního projektu "Stromořadí Jahnova", které jsou neuznatelnými 
náklady. Jedná se o náklady na zajištění přeložky plynárenského zařízení Gasnet, náklady na zřízení věcných břemen a na 
výkon odborného technického dozoru a koordinátora BOZP. Finanční prostředky využity z rozpočtové rezervy položky 
Náhrdelník na Chrudimce (nájemné, věcná břemena). 

6. ZR 24.6.2021 242 Z/2368/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála (Montessori) 
úprava prostoru pro potřeby ZŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci položky z kapitálových výdajů na běžné na pořízení drobného 
dlouhodobého majetku – vybavení kuchyně a gastro zařízení v pořizovací ceně do Kč 40 tis. 

6. ZR 24.6.2021 243 Z/2369/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. v rámci položky "Zádržné" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.  
Finanční prostředky budou použity na uvolnění zádržného z akce: zpracování projektové dokumentace na výměnu výplní 
otvorů vč. sanace obvodového pláště bytových domů ul. Sedláčkova 446 a 447. Na základě uzavřené smlouvy o dílo s 
firmou ELL Design s.r.o. z roku 2016, jsme povinni uvolnit zádržné po uplynutí záruční doby tj. 60 kalendářních měsíců. 
Projektová dokumentace byla zpracována k investiční akci. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. v rámci položky "Zádržné" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
Finanční prostředky budou použity na uvolnění zádržného z akce: zpracování projektové dokumentace na výměnu výplní 
otvorů a sanace obvodového pláště bytového domu Chemiků čp. 124-129. Na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou 
IR INSPECTIONS s.r.o. z roku 2016, jsme povinni uvolnit zádržné po uplynutí záruční doby tj. 60 kalendářních měsíců. 
Projektová dokumentace byla zpracována k investiční akci. 

6. ZR 24.6.2021 244 Z/2370/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova 
– rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště – 
nádvoří" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o potřebu navýšení finančních prostředků na realizaci díla, která vzešla z výsledku výběrového řízení a je určena 
na pokrytí nabídky uchazeče s nejnižší cenou. Prostředky použijeme z položky MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně, kde 
po výsledku výběrového řízení na dodavatele prostředky budou nedočerpány. 

6. ZR 24.6.2021 245 Z/2371/2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 555,7 tis. z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na 
běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).  
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků přijaté dotace na víceletý projekt "Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II." za rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na mzdy zaměstnanců zapojených do projektu. Dotace je vyplácena 
zálohově a nevyčerpané finanční prostředky se převádí do dalšího roku.  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" 
na běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vratka dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků přijaté dotace na víceletý projekt "Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II." za rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 na mzdy zaměstnanců zapojených do projektu. Dotace je vyplácena 
zálohově a nevyčerpané finanční prostředky se převádí do dalšího roku. Jedná o přesun finančních prostředků v rámci 
dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II." ve výši 2 863,68 Kč na základě Výzvy Ministerstva školství, kultury a sportu 
č. 1/21-05-09702-001 k vrácení části dotace poskytovateli. 



6. ZR 24.6.2021 246 Z/2372/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 570,0 tis. položka 41. "Dotace MK – VČD" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – VČD" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. 41274/2021 OULK byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
účelová neinvestiční dotace z "Programu státní podpory profesionálních divadel ..." na vlastní uměleckou činnost 
Východočeského divadla Pardubice v roce 2021. 

6. ZR 24.6.2021 247 Z/2373/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 51,9 tis. položka 41. "Dotace MK – DDM Beta" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – DDM Beta" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 66,8 tis. položka 41. "Dotace MK – DDM Alfa" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – DDM Alfa" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace z 
programu Soutěže pro DDM Alfa a DDM Beta na podporu realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání v roce 2021. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

6. ZR 24.6.2021 248 Z/2375/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 151,5 tis. z položky 12. "Transfer z MO VI – Lávka přes 
Labe vedle rosického mostu" na položku 4. (Převody mezi MmP a MO) "Převod z MO VI – Lávka přes Labe vedle rosického 
mostu".   
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO III – RPS Dubina, 
etapa U – lokalita 6 B" na položku 4. Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO III – RPS Dubina, etapa U – lokalita 6B". 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 32 000,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO VII – Lávka 
pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe" na položku 4. Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO VII – Lávka pro pěší a 
cyklisty přes slepé rameno Labe".   
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO V – rekonstrukce 
dětského hřiště Jesničánky" na položku 4. Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO V – rekonstrukce dětského hřiště 
Jesničánky".   
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,7 tis. z položky 12. "Transfer z MO III – DDM Beta – 
příspěvek na provoz" na položku 4. Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO III – DDM Beta – příspěvek na provoz".   
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 085,2 tis. z položky 12. "Transfer z MO II – RPS Polabiny 
– stavební úpravy ul. K. Šípka" na položku 4. Převody mezi MmP a MO: "Převod z MO II – RPS Polabiny – stavební úpravy 
ul. K. Šípka".   
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 105,4 tis. položka 12. "Transfer na MO II – RPS Gagarinova XV. etapa" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu položka Převody mezi MmP a MO: "Převod na MO II – RPS Gagarinova XV. etapa".   
Úprava toků finančních prostředků (dále „převody“) mezi rozpočtem města Pardubic a rozpočty městských obvodů na 
základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 344/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a 
rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 



pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2020. V současné době probíhají všechny převody mezi rozpočty MmP a městských 
obvodů dle stávajícího Statutu města přes položku 1211 – daňové příjmy. Nový postup umožní průkaznější sledování 
daňových příjmů přijatých od Finančního úřadu, které budou očištěny od investičních a neinvestičních převodů finančních 
prostředků na a z městských obvodů. Po změně Statutu budou všechny převody finančních prostředků mezi městem 
Pardubice a jeho městskými obvody, vyjma daňových příjmů, probíhat přes konsolidační položky. 
Daňové příjmy a finanční toky do rozpočtů MO 
Dle stávajícího Statutu města Pardubic náleží městskému obvodu podíl na daňových příjmech (podíl na výnosu daně z 
nemovitých věcí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně 
z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem město). Každý městský obvod se na výnosu daní podílí stanoveným 
procentem, které je platné pro kalendářní rok a stanoví se ve výši odpovídající násobku počtu obyvatel městského obvodu 
k 1. září předcházejícího kalendářního roku a daného koeficientu. Technicky převod daňových příjmů na městské obvody, 
který se skládá z podílu na daňových příjmech, finančních prostředků na výdaje v oblasti životního prostředí a finančních 
prostředků na výdaje v oblasti dopravy, bude probíhat, stejně jako doposud, přes položku 1211. 
Poplatek za komunální odpad 
Do rozpočtu města přísluší finanční prostředky z výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále „poplatek za KO“), jehož správcem jsou městské 
obvody. Základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za KO, přičemž předpis je násobkem výše poplatku 
a počtu poplatníků na jednotlivých městských obvodech k 1. září předcházejícího kalendářního roku. Z této částky bude 
do rozpočtu města převedeny finanční prostředky ve výši 91 % z rozpočtů MO I, MO II, MO III a MO V a ve výši 75 % z 
rozpočtů MO IV, MO VI a MO VII, a to ve dvou splátkách 70 % do 30.6 a 30 % do 30.11 příslušného kalendářního roku. 
Technicky transfer finančních prostředků z výběru poplatku za KO z rozpočtů městských obvodů do rozpočtu MmP bude 
probíhat přes položky 4137 a 5347 (příjmy a výdaje). 
Sociální fondy 
Město Pardubice i městské obvody zřizují sociální fondy. Účet 236: Počáteční stav k 1.1. a vyrovnání počátečního stavu 
zůstává rozpočtově na položce 8115. Zálohový příděl z rozpočtu města nebo z rozpočtu městských obvodů v aktuálním 
roce (2021) a dodatečný příděl na základě finančního vypořádání za předchozí rok (2020) bude rozpočtován i účtován na 
položce 4134. Účet 231: Předpokládaný příděl do sociálních fondů se bude rozpočtovat a účtovat na položku 5342.  
Ostatní převody finančních prostředků: neinvestiční a investiční převody budou mezi MmP a městskými obvody 
rozpočtovány a posílány přes položky 4137, 4251 a 5347, 6363 (příjmy a výdaje). Finanční vypořádání za předchozí 
kalendářní rok v rámci závěrečného účtu: energie, nájmy za pozemky a reklamu, doplatky voleb, režijní náklady, pojistné 
plnění, a ostatní. Technicky převod finančních prostředků bude probíhat přes neinvestiční položky 4137 a 5347 a investiční 
položky 4251 a 6363. 
Novelou Statutu se zároveň upravuje použitá terminologie (např. namísto „transfer“ je použit termín „převod finančních 
prostředků“) a napravují některé dosavadní formální nesprávnosti v textu přílohy č. 3, včetně provedení úpravy dosud 
užívané zkratky „poplatku za TKO“ (správně se jedná o místní poplatek za směsný komunální odpad, nikoliv tříděný, proto 
je v textu novely zavedena zkratka „poplatek za KO“). 



6. ZR 24.6.2021 249 Z/2376/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 518,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO I – střed – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 536,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO II – Polabiny – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 647,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO III – Studánka – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 519,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO IV – Pardubičky – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 322,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO V – Dukla – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 
- Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 752,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO VI – Svítkov – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 702,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO VII – Rosice – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 83,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku "Transfer do rozpočtu MO VIII – Hostovice – Finanční vypořádání s MO za rok 2020" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Úprava toků finančních prostředků (dále „převody“) mezi rozpočtem města Pardubic a rozpočty městských obvodů na 
základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 344/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a 
rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2020.  
Převod finančních prostředků mezi rozpočtem města Pardubic a rozpočty jednotlivých městských obvodů na základě 
finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok v rámci závěrečného účtu: energie, nájmy za pozemky a reklamu, 
doplatky voleb, režijní náklady, pojistné plnění, a ostatní. Technicky převod finančních prostředků bude probíhat přes 
neinvestiční položky 4137 a 5347 a investiční položky 4251 a 6363. 

6. ZR 24.6.2021 250 Z/2377/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 42 927,0 tis. z položky 12. "Transfer z MO dle Statutu – 
příloha č. 3 - podíl na TKO" na položku 4. "Transfer z MO dle Statutu – příloha č. 3 - podíl na KO" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
Úprava toků finančních prostředků (dále „převody“) mezi rozpočtem města Pardubic a rozpočty městských obvodů na 
základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 344/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a 



rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2020. 
Převod finančních prostředků mezi rozpočty jednotlivých městských obvodů a rozpočtem MmP na základě Statutu města 
Pardubic – příloha č. 3 - podíl na KO, kdy do rozpočtu města přísluší finanční prostředky z výběru místního poplatku za KO, 
který provádí městské obvody. Základnou pro výpočet je 94 % předpisu místního poplatku za KO, přičemž předpis je 
násobkem výše poplatku a počtu poplatníků na jednotlivých městských obvodech k 1. září předcházejícího roku. Z této 
částky je z rozpočtů MO I., MO II., MO III. a MO V. do rozpočtu města převedeno 91 % a z rozpočtů MO IV, MO VI a MO 
VII do rozpočtu města převedeno 75 % ve dvou splátkách a to: 70 % do 30.6. a 30 % do 30.11. příslušného kalendářního 
roku. Technicky převod finančních prostředků bude probíhat přes neinvestiční položky 4137 a 5347. 

6. ZR 24.6.2021 251  Rozpočtové opatření č. 251 bylo staženo. 

6. ZR 24.6.2021 252 Z/2378/2021 

Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu Městské policie dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu Městské policie za rok 2020, tzn. nastavení 
počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného stavu bankovního účtu Sociálního fondu MP, který ke dni 
31.12.2020 činil 1 120 698,80 Kč. 
II. Sociální fond Městské policie slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubic 
zařazených do Městské policie Pardubice. Zdrojem financování Sociálního fondu MP je příspěvek z rozpočtu města 
Pardubic ve výši 6 % skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců MP a připsané úroky z účtu u peněžního 
ústavu. 

6. ZR 30.6.2021 253 R/6175/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 tis. z položky "Transfer z rozpočtu MO III – Studánka 
– finanční vypořádání s MO za rok 2020" na běžné výdaje položky "Audit, ekonomické poradenství" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 tis. z položky "Transfer z rozpočtu MO VI – Svítkov 
– finanční vypořádání s MO za rok 2020" na běžné výdaje položky "Audit, ekonomické poradenství" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 tis. z položky "Transfer z rozpočtu MO VII – Rosice 
– finanční vypořádání s MO za rok 2020" na běžné výdaje položky "Audit, ekonomické poradenství" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti ve vazbě na převody finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 
2020 mezi rozpočtem Magistrátu města Pardubic a rozpočty městských obvodů. Narovnání nesrovnalostí z důvodu 
zaokrouhlování převáděných částek. 

6. ZR 30.6.2021 254 R/6176/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy – 
opravy a udržování" na běžné výdaje položky "Bytové domy – přeplatky z vyúčtování energií" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
Finanční prostředky budou použity na vyplacení přeplatků z vyúčtování energií jednotlivým nájemcům bytových jednotek 
a nebytových prostor za období 2020. V současné době je v rozpočtu OMI na této položce částka Kč 6 100,0 tis. 
Předpokládaná částka celkových přeplatků k vyplacení je Kč 6 600,0 tis. Dle Zákona č. 67/2013 finanční vyrovnání musí být 
vypořádáno do 4 měsíců od doručení vyúčtování nájemcům, tj. v průběhu měsíce července 2021.   



6. ZR 30.6.2021 255 R/6177/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Brožíkova 430-
432 - výměna ležatých rozvodů vody" na běžné výdaje položky "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava schodiště a společných prostor bytového domu Ohrazenická č. p. 161–162 
v Pardubicích, včetně souvisejících stavebních prací. Předpokládaná hodnota VZ byla: Kč 2 800,0 tis.  bez DPH tzn. 3 235 
729,40 Kč vč. DPH. Financování: kapitola 711 - OMI "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor" ve výši 3 200 
000,- Kč vč. DPH. Na akci chybí v rozpočtu 35 729,40 Kč. 

6. ZR 30.6.2021 256 R/6178/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
zastávky MHD – Okrajová (směr město)" na kapitálové výdaje položky "I/37 Pardubice – MÚK Palackého – bezpečné místo 
pro přecházení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI a navýšení schválené položky rozpočtu "MÚK Palackého". Vybudování 
bezpečného místa pro přecházení v blízkosti malé okružní křižovatky mezi celním úřadem a prodejnou Lidl v Palackého 
ulici je vyvolanou investicí akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ (požadavek Policie ČR). 
Podstatná část této stavby je součástí akce „I/37 Pardubice – MÚK Palackého“ investované ŘSD. Na realizaci této části 
byla uzavřena smlouva o dílo „I/37 Pardubice – MÚK Palackého – bezpečné místo pro přecházení“ se společností Skanska 
a.s., která realizuje zároveň celou výše uvedenou stavbu MÚK. Na jižní straně stavba bezpečného místa pro přecházení 
zasahuje do chodníku v majetku statutárního města Pardubice, právě tato část už není součástí stavby MÚK. Úpravy 
chodníku v rozsahu cca 6,0 x 1,6 m budou tedy realizovány na základě samostatné objednávky se společností Skanska a.s. 
Dle předložené cenové nabídky jsou investiční náklady ve výši 16 223,39 Kč. Přesun finančních prostředků je navrhován 
ze zůstatku dokončené stavby "Záliv MHD Okrajová". 

7. ZR 20.7.2021 257 R/6272/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na 
kapitálové výdaje položky "Stavební investice - nám. Republiky 12 - podlahy (kartotéky)" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
Jedná se o finanční prostředky na zpevnění podlah a další stavební úpravy v souvislosti s umístěním 2 nových rotačních 
kartoték na odbor dopravy, odd. dopravně správních agend. Dle zpracované projektové dokumentace a položkového 
rozpočtu činí celková odhadovaná částka na tuto akci 800 tis. Kč (v rozpočtu KT je prozatím vyčleněno 200 tis. Kč). Celkové 
odhadované náklady na stavební úpravy činí 700 tis. Kč, dále 32 tis. Kč jsou náklady na projektovou dokumentaci a 44 tis. 
Kč náklady na posunutí klimatizačních jednotek. V rámci stavebních úprav dojde k osazení ocelové konstrukce pro umístění 
dvou rotačních kartoték z důvodu nedostatečné únosnosti stávající podlahy, k instalaci bezpečnostního zábradlí, dále k 
vybourání 2 nových dveřních otvorů do kanceláří a výrobě nových dveří včetně výmalby a dalších činností vyplývajících z 
průběhu stavebních prací. 

7. ZR 20.7.2021 258 R/6273/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 153,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a 
metodické práce" na kapitálové výdaje položky "Centrum sociálních služeb – návrh stavby" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie). 
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s přípravou projektu – návrhu stavby Centra sociálních 
služeb, Bělehradská 389. Dne 7.7.2021 byly vyhodnoceny nabídky na zpracování návrhu stavby s tím, že vítězný návrh a 
nejnižší podaná nabídka je v celkové hodnotě 302 500,- Kč. Projekt je plánován a připravován pro nové programové období 
ITI 2021+ a je zahrnut mezi prioritní projekty v tematické oblasti sociálních služeb. 



7. ZR 20.7.2021 259 R/6274/2021 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. položka 411. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí č. j. 131601/21/PA – Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích se snižuje státní příspěvek na 
výkon pěstounské péče o částku 28 000,- Kč na základě ukončené Dohody o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky 
byly odeslány dne 7.7.2021 na bankovní účet Úřadu práce Pardubice. 

7. ZR 20.7.2021 260 R/6275/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 650,0 tis. položka 411. "Dotace MK – Komorní filharmonie Pardubice" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – Komorní filharmonie Pardubice" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí č. j. MK 41774/2021 OULK Ministerstva kultury ČR byla statutárnímu městu Pardubice – Komorní 
filharmonii Pardubice přidělena státní dotace z Programu státní podpory profesionálních symfonických orchestrů na 
vlastní uměleckou činnost v roce 2021. 

7. ZR 20.7.2021 261 R/6276/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT – MŠ Korálek – vzdělávání cizinců" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Korálek – vzdělávání cizinců" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí č. j. MSMT 3605/2021-187 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla statutárnímu 
městu Pardubice – MŠ Korálek Pardubice přidělena dotace na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého 
jazyka dětem – cizincům v povinném předškolním vzdělávání. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu 
vypořádání se státním rozpočtem. 

7. ZR 20.7.2021 262 R/6277/2021 

Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 937,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – příspěvek SSmP na provoz" 
na položku 412. "Dotace z rozpočtu PK – SSmP – příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 766,9 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu PK – SSmP – příspěvek na provoz" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace z 
rozpočtu Pk – SSmP – příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.  Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Na základě avíza pro změnu rozpočtu statutárního města Pardubic a na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 
23.2.2021 usnesením č. Z/51/21 byla Sociálním službám města Pardubic přidělena účelová neinvestiční dotace z MPSV ČR 
– poskytnutí sociální péče obcí Pardubického kraje. Jedná se o třetí platbu. Celková výše dotace pro SSmP a.s. činí 108 266 
947,- Kč. 

7. ZR 20.7.2021 263 R/6277/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina 
Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz městské policie vč. DDH" (správce 214 - 
Městská policie) ve stejné výši. 
Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů pro pomocníky při akci „III. Benefiční utkání v ledním hokeji 
Naděje pro Sofinku". Utkání se bude konat 4. 9. 2021 v Enteria aréně mezi týmy MP Pardubice a Ronal Group ČR. 

7. ZR 20.7.2021 264 R/6277/2021 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19 186,6 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - 
"Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" na položku 42. "Dotace SFDI – rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 



Jedná se o příjem třetí zálohové platby ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování uznatelných nákladů 
projektu. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 č. 187/M1/2021 
poskytne poskytovatel dotace statutárnímu městu Pardubice účelové finanční prostředky na realizaci akce "Rekonstrukce 
mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice" ISPROFOND 5532510002 v roce 2021 v maximální výši 217 121 878,- Kč, což 
odpovídá 100 % uznatelných nákladů. Na základě této smlouvy a na základě skutečně provedených prací a vystavených 
faktur byly dosud poskytnuty dvě zálohové platby v celkové výši 14 243 346,98. Třetí zálohová platba ve výši Kč 19 186 
540,90 byla připsána na účet města dne 19.7.2021. Tyto poskytnuté finanční prostředky jsou účelově určeny na proplacení 
předmětné fakturace zhotoviteli projektu. 

8. ZR 16.8.2021 265 R/6349/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 47,1 tis. položka 41. "Dotace MZe – hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MZe – hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního 
prostředí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí č.j. KrÚ 44934/2021 v souladu s nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel pro 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta finanční podpora 
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. Celková výše podpory činí 47 040,- Kč. 

8. ZR 16.8.2021 266 R/6350/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – Urbact 
– Tech Revolution" na položku 415. "Dotace od mezinárodních institucí – Urbact – Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – Urbact 
– Tech Revolution" na položku 415. "Dotace od mezinárodních institucí – Urbact – Tech Revolution" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
Příjem dotace na náklady spojené s realizací projektu Tech Revolution v rámci OP URBACT III zaměřeného na podporu 
podnikatelských inkubátorů a start-upů.  
- 169 902,- Kč na mzdové náklady 
- 5 096,- Kč na administrativní náklady (paušál vztažený k proplaceným mzdám) 
- 4 157,- Kč na cestovné a ubytování (doplatek ze SC z roku 2019) 
- 176 845,- Kč externí odborné poradenství a služby (překlady, grafika, tisk, služby koordinátora pracovní skupiny atd.). 

8. ZR 16.8.2021 267 R/6351/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky 23. "OŠKS – předpokládaná výše 
příspěvku na dojíždějící žáky" na položku 41. "Převody mezi rozpočty obcí – příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Přesun finančních prostředků mezi stávajícími položkami v příjmové části rozpočtu – nastavení rozpočtové a účetní 
správnosti. 

8. ZR 16.8.2021 268 R/6352/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17 523,9 tis. položka 41. "Dotace MF – kompenzační bonus SR" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, v aktuálním znění, a dle dopisu 
Ministerstva financí ČR č.j.: MF-10645/2021/1201-10 byly statutárnímu městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí 
Pardubického kraje v roce 2021. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 



8. ZR 16.8.2021 269 R/6353/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "Přijaté splátky – TJ Synthesia Pardubice" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Vratky minulých období" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Splátka poskytnuté zápůjčky TJ Synthesia Pardubice a zároveň navýšení finančních prostředků z důvodu navýšení úspěšně 
ukončených odvolacích řízení prostřednictvím KÚ Pardubického kraje, která byla zahájena v minulých letech. Jedná se o 
vratky za dopravní přestupky, náklady řízení apod. 

8. ZR 16.8.2021 270 R/6354/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 353,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Sluníčko – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Sluníčko projekt v rámci OP VVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Na Třísle – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Na Třísle projekt v rámci OP VVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 386,3 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – ZŠ npor. Eliáše – projekt v rámci OP 
VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – ZŠ npor. Eliáše – projekt v rámci 
OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,2 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Wintrova – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Wintrova – projekt v rámci OP 
VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících 
zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle 
vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 

8. ZR 16.8.2021 271 R/6355/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace MK – COK – kulturní aktivity – aniLAB" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – COK – kulturní aktivity – aniLAB" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace z 
programu Kulturní aktivity pro Centrum pro otevřenou kulturu na projekt "aniLAB 2021/laboratoř animovaného a 
experimentálního filmu". Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle 
vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

8. ZR 16.8.2021 272 R/6356/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 737,4 tis. položka 41. "Dotace MPSV – Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. "Dotace MPSV – Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena II. část 
neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021. Celková dotace na tuto agendu činí Kč 15 248,8 tis. Finanční 
prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 



8. ZR 16.8.2021 273 R/6357/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 828,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MMR – 
ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" na položku 41. "Dotace MMR – ITI – Zprostředkující subjekt 
Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla statutárnímu městu Pardubice pro rok 2021 přidělena II. 
část neinvestiční dotace na akci "Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 
III". 

8. ZR 16.8.2021 274 R/6358/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova-rekonstrukce 
kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o navýšení finančních prostředků na realizaci díla. Požadavek vzešel z výsledku výběrového řízení a finanční 
prostředky jsou určeny na pokrytí nabídky uchazeče s nejnižší cenou. Prostředky budou použity z položky MŠ Wintrova – 
rekonstrukce kuchyně, kde po výsledku výběrového řízení na dodavatele nedojde k vyčerpání schváleného rozpočtu. 
Schválená částka v rozpočtu na sanaci kanceláří U Divadla je nyní 4 000,0 tis. Kč, vítězná nabídka včetně DPH činí 
4.475.049,44 Kč. 

8. ZR 16.8.2021 275 R/6359/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši 75 tis. Kč z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova – 
rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových-rekonstrukce vzduchotechniky v 
kuchyni" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení finančních prostředků na realizaci díla, která vzešla z výsledku výběrového řízení a je určena na pokrytí 
nabídky uchazeče s nejnižší cenou. Prostředky budou použity z položky MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně, kde podle 
výsledku výběrového řízení na dodavatele budou prostředky nedočerpány. Schválená částka v rozpočtu na akci 
rekonstrukci vzduchotechniky v ZŠ Br. Veverkových je Kč 350,0 tis. a vysoutěžená částka včetně DPH činí 423 137,- Kč. 

8. ZR 16.8.2021 276 R/6360/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova – 
rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená – protiradonová opatření" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení finančních prostředků na realizaci díla, která vzešla z výsledku výběrového řízení a je určena na pokrytí 
nabídky uchazeče s nejnižší cenou. Prostředky budou použity z položky MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně, kde podle 
výsledku výběrového řízení na dodavatele budou prostředky nedočerpány. Schválená částka v rozpočtu na 
akci rekonstrukci vzduchotechniky v ZŠ Br. Veverkových je Kč 350,0 tis. a vysoutěžená částka včetně DPH činí 423 137,- Kč. 

8. ZR 16.8.2021 277 R/6361/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Lexova, 
Sokolovská, A. Krause 2338-2345 - výměna vodovodních přípojek" na běžné výdaje položky "Bytové domy – opravy 
volných BJ – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na zpracování projektových dokumentací vč. výkazů výměr k opravám 18 volných 
bytových jednotek. Přesun finančních prostředků bude proveden z položky "BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-45 - 
výměna vodovodních přípojek", kde schválená částka rozpočtu činí Kč 2 500,0 tis. a smlouva se zhotovitelem díla byla 
uzavřena na částku 923 603,12 Kč vč. DPH.   

8. ZR 16.8.2021 278 R/6362/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 7,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez 
konkrétní specifikace" na běžné výdaje položky "CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – pozemky“ (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 



Jedná se o navýšení schválené položky rozpočtu "CS Žlutý pes" na základě vyčíslených skutečných nákladů Kč 21,7 tis. na 
zřízení podlimitního věcného břemene k dokončené investiční akci z roku 2020 pro stavební objekt veřejné osvětlení (na 
pozemcích ve vlastnictví státu – Úřad pro zastupování ve věcech státu), na které bude uzavřena smlouva o zřízení 
služebnosti. Finanční prostředky využity z obecné položky "Předrealizační příprava". 

8. ZR 16.8.2021 279 R/6363/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového 
domu pro muže Milheimova" na běžné výdaje položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na běžnou údržbu a revize. Schválená položka rozpočtu na opravy v Azylovém domě 
pro ženy ve výši Kč 400 tis. je téměř vyčerpaná. Byla provedena havarijní oprava elektrorozvodů za Kč 190,0 tis., výměna 
el. ohřívačů vody, oprava zábradlí, další drobné opravy a revize.   

8. ZR 16.8.2021 280 R/6364/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 246,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV – provoz sociálních služeb" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MPSV – provoz sociálních služeb" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: MPSV-2021/113501-227 byla statutárnímu městu 
Pardubice pro organizaci Sociální služby města Pardubic přidělena neinvestiční dotace v celkové výši 4 246 673,- Kč, a to 
na financování zvýšených provozních výdajů ve výši 773 758,- Kč a sanaci výpadků zdrojů v souvislosti s přijímáním 
karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid_19 ve výši 3 472 915,- 
Kč. 

8. ZR 16.8.2021 281 R/6365/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 259,0 tis. položka 41. "Dotace MK – COK – Electroconnexion" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – COK – Electroconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 417,0 tis. položka 41. "Dotace MK – COK – Jazzconnexion" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – COK – Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace z 
Programu Kulturní aktivity na koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti v roce 2021. Finanční prostředky 
jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

 20.9.2021 282 R/6481/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina 
Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
ve stejné výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné 
výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Bc. Jana 
Nadrchala" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) ve stejné výši. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana 
Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
ve stejné výši. 

9. ZR 23.9.2021 283 Z/2422/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "(K)roky bez násilí" 
na běžné výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
Z důvodu pandemie Covid_19 se akce "(K)roky bez násilí" neuskutečnila a finanční prostředky budou převedeny na 
kapitolu Komunitní plánování k použití na další plánované akce, které proběhnou ještě v tomto roce. 

9. ZR 23.9.2021 284 Z/2423/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 83,3 tis. položka 22. "PPvSZO – Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní 
oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Vratka dotace poskytnuté v roce 2020 na provoz ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "PPvSZO – 
Hamzova léčebna – screening chodidel" na běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Přesun finančních prostředků do Programu 
podpory. Z důvodu uzavření škol nebyly finanční prostředky čerpány. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,7 tis. položka 22. "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - 
Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Vratky dotací poskytnutých v roce 2020, které nebyly z důvodu pandemie čerpány na projekty jednotlivých organizací: ZŠ 
a praktická škola Svítání ve výši 6 085,- Kč, ABATAB ve výši 7 969,25 Kč, CEDR ve výši 20 743,- Kč a Salesiánský klub mládeže 
z.s. Centrum Don Bosco ve výši 983,- Kč. 

9. ZR 23.9.2021 285 Z/2424/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Hostovice – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Hostovice – projekt v rámci OP 
VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 276,1 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Kamínek – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Kamínek – projekt v rámci OP 
VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 334,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – ZŠ Družstevní – projekt v rámci OP 
VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – ZŠ Družstevní – projekt v rámci 
OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 206,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – ZŠ Staňkova – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – ZŠ Staňkova – projekt v rámci OP 
VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byly statutárnímu městu Pardubice poskytnuty dotace v 
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování 
nákladů. Jedná se o finanční prostředky pro ZŠ Družstevní ve výši 1 334 844,- Kč, ZŠ Staňkova ve výši 1 206 324,- Kč, MŠ 
Hostovice ve výši 231 336,- Kč a MŠ Kamínek ve výši 276 093,- Kč. 



9. ZR 23.9.2021 286 Z/2425/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 89,0 tis. položka 23. "Sociální pohřby" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Sociální pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
Finanční prostředky na náklady spojené s vypravením sociálních pohřbů, které byly statutárnímu městu Pardubice 
uhrazeny v rámci dědického řízení – dle usnesení nebo byly uhrazeny Ministerstvem pro místní rozvoj. K 10.8.2021 činí 
celkové náklady na vypravení sociálních pohřbů 128 846,- Kč. 

9. ZR 23.9.2021 287 Z/2426/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Bytové domy – opravy a udržování" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Dle Zákona č. 67/2013 jsme povinni vyplatit přeplatky z vyúčtování energií za rok 2020 do 4 měsíců od doručení vyúčtování 
nájemcům, tj. v měsíci červenci 2021. Protože na položce BD – přeplatky z vyúčtování energií chyběla částka ve výši Kč 
500,0 tis., byl RmP dne 30.6.2021 schválen přesun ve výši Kč 500,0 tis. Kč z položky Bytové domy – opravy a udržování. 
Nyní požadujeme tuto částku vrátit zpět. (souhrnná položka BD – opravy a udržování dlouhodobě nestačí pokrývat 
potřebu na opravy a udržování bytového fondu).     

9. ZR 23.9.2021 288 Z/2427/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál MFA – provoz parkovacích ploch u MFA – 
RFP a.s. příkazní smlouva" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení stávajícího schváleného rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis., na celkovou částku Kč 600,0 tis. Město Pardubice uzavřelo 
s Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. (RFP) dne 14.05.2021 "Příkazní smlouvu k provozování parkovacích ploch u 
multifunkční arény", na základě, které město Pardubice hradí RFP náklady spojené s provozem pozemků jako parkovišť u 
multifunkční arény. Ve schváleném rozpočtu byla finanční částka ve výši Kč 200,0 tis. stanovena dle skutečných nákladů 
minulého roku, které předložil RFP. Tato částka nezahrnovala režijní náklady zaměstnanců RFP spravující parkoviště dle 
příkazní smlouvy ve výši 35.000, - Kč bez DPH/měsíc. Náklady na provoz parkoviště zahrnují např.: administrativní práce, 
údržbu včetně zajištění případných oprav souvisejících s plynulým chodem parkoviště, odběr elektrické energie na závoru, 
etikety do parkovacích automatů, aj. Příjmy z parkování vozidel jsou příjmem města a jsou hrazeny na příjmový účet města 
(příjmy za období 05-07/2021 činí cca Kč 429,0 tis.). 

9. ZR 23.9.2021 289 Z/2428/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na opravu prasklého vodovodního potrubí a související 
zemní práce v šatnách tribuny atletického stadionu na Dukle. Došlo k prasknutí přívodního vodovodního potrubí ve 
dvoumetrové hloubce v prostoru vstupu potrubí do objektu a pokračuje v podlaze šaten dále do rozvodů po celém 
objektu. Oprava obnáší výměnu cca 12 m potrubí včetně opravy podlah a terénu dotčených touto opravou. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla úprava střechy 
tribuny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na úpravu střechy tribuny Městského atletického stadionu na základě statického posouzení 
konstrukce střechy. V červnu byl vypracován posudek střechy – statické posouzení střešní konstrukce (jedná se o 
jednoplášťovou střechu), kde je statikem doporučeno zesílení a doplnění konstrukce o několik metrů „jeklů“, aby byla 
tribuna bezpečná. Do doby, než budou tato opatření provedena, se tribuna nesmí užívat. 



9. ZR 23.9.2021 290 Z/2429/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská 
do areálu Tesla a nemocnice – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Navýšení schváleného rozpočtu Kč 2 370,0 tis. ve výši uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace. 
Navýšení rozpočtu o částku Kč 350,0 tis. je z důvodu požadavku na úpravu v současné době zpracovávané projektové 
dokumentace. Požadavek na úpravu PD byl vyvolán kolizemi při řešení majetkoprávní činnosti a inženýrské činnosti ve 
stupni dokumentace pro územní řízení. Předmětná úprava zahrnuje nové uspořádání a rozsah navrhovaných zpevněných 
ploch pro pěší, cyklisty a automobilovou dopravu a rovněž úpravu v řešení inženýrských sítí v uličním prostoru ul. Kyjevská. 
Předmětná akce přímo navazuje na v současné době realizovanou investiční akci Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská, Pardubice. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení schváleného rozpočtu Kč 253 700,0 tis. (celkem dotace a vlastní zdroje) - aktuální smluvní náklady dle smlouvy 
o dílo, dodatku č. 1 (změnové listy 1-3) a procesovaného dodatku č. 2 (změnové listy 4 a 5) jsou ve výši Kč 248 114,0 tis. 
vč. DPH. Řešené změny, které budou předmětem dodatku ke smlouvě č. 3 (změnové listy č. 6 a 7), jsou v předpokládané 
celkové výši cca + Kč 15 000,0 tis. vč. DPH (probíhá finální úprava nacenění rozpočtu) a z důvodu plynulého průběhu stavby 
je nutné zajistit dofinancování. Předmětem změny č. 6 je odbourání a sanace pilířů a stativ vlivem nesoudržně spojených 
pilířů a stativ s betonem a vlivem několikanásobně vyšší hodnoty obsahu chloridových iontů, které významně způsobují 
korozi betonářské a předpínací výztuže. Změny byly zjištěny až v průběhu realizace stavby po provedení diagnostických 
průzkumů akreditovanou laboratoří, nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a nebylo je možné v rámci prováděcí 
dokumentace předpokládat. Tato změna č. 6 vede ke zvýšení ceny o cca + Kč 7 800,0 tis. vč. DPH. Předmětem změny č. 7 
je pilíř č. 13, na kterém byla na základě provedené diagnostiky akreditovanou laboratoří (Kloknerův ústav ČVUT) zjištěna 
vysoká koroze stativu, značná nesoudržnost částí betonu v oblasti předpínací výztuže, elektro korozí narušená výztuž, byla 
generálním projektantem navržena demolice po základovou konstrukci a vyhotovení nového pilíře P13. Tato změna č. 7 
vede k posunu termínu realizace o 120 dní a ke zvýšení ceny o cca Kč 7 200,0 tis. vč. DPH. 

9. ZR 23.9.2021 291 Z/2430/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 650,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi 
spojené – majetkoprávní vypořádání" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Schválený rozpočet na položce "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání" je ve výši Kč 6 
500,0 tis., čerpání činí Kč 4 950,0 tis., požadujeme o navýšení částky ve výši 1.650.000, - Kč na uzavření kupní smlouvy s 
Pražskou správou nemovitostí s.r.o. za účelem odkoupení pozemku p.p.č. 252/20 o výměře 536 m2 v k. ú. Pardubice. 
Jedná se o pozemek, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví města – Masarykovo nám. (chodník-dlažba). 

9. ZR 23.9.2021 292 Z/2431/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova radnice – Pernštýnské nám. 1 - 
klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení stávajícího schváleného rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč, na celkovou částku 160,0 tis. Kč. Důvodem pro navýšení 
této částky je zvýšený počet vzorkování a předkládání několika vzorových koncových prvků stropních výdechů 



vzduchotechniky různého tvarového provedení. Součástí tohoto vzorkování bylo také zhotovení a rozebrání prostorového 
lešení pro montáž a demontáž vzorkovaných koncových prvků vzduchotechniky ve společenském sále. Vzorkování je 
prováděno na základě požadavku zástupců památkové péče. 

9. ZR 23.9.2021 293 Z/2432/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Rozvojový fond Pardubice a.s. nárokoval pro rok 2021 ve své žádosti o poskytnutí dotace na provozování MFA částku 20 
mil. Kč, a to v souladu s principem uzavřené Smlouvy obecného hospodářského zájmu umožňující dofinancovat provoz 
MFA (RFP a.s. každoročně předkládá dotační žádost vč. rozpočtu očekávaných příjmů a výdajů na dofinancování provozu). 
Při přípravě a následném schvalování rozpočtu na rok 2021 byla pokryta dotační částka ve výši 16 mil. (dotační smlouva 
schválena v 1/2021). Chybějící rozdíl ve výši 4 mil. Kč RFP a.s. nově požaduje pokrýt formou navyšování základního kapitálu 
z důvodu výdajové optimalizace položek provozních výdajů a investičních výdajů na středisku MFA. Detailněji viz přiložená 
žádost RFP a.s. vč. příloh. Zůstatek na řádku "zvýšení ZK akciových společností" ve výši 14,435 mil. Kč je dále ponechán k 
budoucím rozhodnutí ZmP s tím, že i nadále platí původní předpoklad využití finančních prostředků na poskytnutí příplatku 
mimo ZK (platba úroků z jistiny Směnečného programu, závazek města) a navýšení ZK společně s krajem ve výši akciových 
poměrů, tj. 66/34. Viz zpráva č. 5 "Akcionářské záležitosti RFP a.s., která bude předložena ke schválení ZmP dne 23.9.2021. 

9. ZR 23.9.2021 294 Z/2433/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 213,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Azylový dům s noclehárnou pro muže 
– návrh stavby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Požadavek na navýšení rozpočtu souvisí se zpracováním návrhu stavby azylového domu pro muže s noclehárnami. V rámci 
veřejné zakázky byla vysoutěžena nejnižší nabídka v celkové hodnotě ve výši Kč 363,0 tis. s DPH. Předpokládaná cena byla 
ve výši Kč 150,0 tis. a rozdíl ve výši Kč 213,0 tis. je navržen k pokrytí. V případě schválení bude následovat rozhodnutí rady 
a uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejnižší nabídku. 

9. ZR 23.9.2021 295 Z/2434/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Analýza energetických úspor v budovách v majetku 
města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o novou položku rozpočtu města, na zajištění zpracování Analýzy energetických úspor na nemovitém majetku 
města. Tato analýza v rozsahu energetického posudku bude zpracována v analytické části řešit souhrn jednotlivých 
aktuálních a platných povinností města v oblasti energetiky, zajistí energetický pasport nemovitého majetku města včetně 
analýzy stávajících energetických potřeb a spotřeb. Ve své další části – návrhové části, bude řešit technickoekonomickou 
analýzu možností energetických úspor včetně povinného podílu OZE, dále finanční a investiční analýzu. Ve své návrhové 
části bude dále řešit i možnosti financování energeticky úsporných projektů včetně návrhu využití externích finančních 
zdrojů, Analýza energetických úspor by tak byla závazným prostředkem pro realizace energetických projektů nejen na 
stávajícím majetku města, ale i pro přípravu nových investičních projektů. 

9. ZR 23.9.2021 296 Z/2435/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz separačních dvorů" (správce 
1015 - Odbor životního prostředí). 



Jedná se o navýšení finančních prostředků na provoz separačních dvorů. V „covidové době“ obecně došlo ke zvýšené 
tvorbě odpadů, a to nejen v Pardubicích. Bylo to dáno zvýšeným nákupem na e-shopech (velké množství krabic a 
výplňových materiálů) a pobytem lidí doma na home office či s dětmi, kdy více vařili nebo využili čas vyklízením sklepů 
nebo garáží nebo obměnou vybavení bytu za nové, kdy staré vybavení (např. nábytek, koberce apod.) odvezli na SD. 
Občané města stále více a více využívají separační dvory k ukládání odpadů, což je dobře. Při jeho odložení na separační 
dvory dojde k jeho roztřídění a druhotnému využití. Pouze jeho malá část skončí na skládce jako nevyužitelný odpad, na 
rozdíl od odpadu, který občané odloží do velkoobjemových kontejnerů, které přistavují městské obvody. Obsah těchto 
kontejnerů končí jako nevyužitelný odpad na skládce. Požadavek na navýšení rozpočtované částky souvisí s nárůstem 
množství odevzdaného odpadu, jednotkové ceny za jeho dopravu a likvidaci u koncových zařízení se nemění.   

9. ZR 23.9.2021 297 Z/2436/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova-
rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Rosická-
rekonstrukce soc. zařízení" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  
Jedná se o přesun finančních prostředků na posílení položky Velká údržba školských zařízení. Je nutné provést další opravy 
na školských budovách, které jsou zastaralé a někde i v havarijním stavu. Bude se např. realizovat: ZŠ Prodloužená – oprava 
hydroizolace základového zdiva v objektu kuchyně, MŠ Popkovice – oprava trhlin v omítce v hlavní budově MŠ, ZŠ Závodu 
míru – oprava úklidových místností (nevyhovující stav dle zápisu KHS). ZŠ Benešovo nám. – oprava PVC ve třídách, ZŠ 
Prodloužená – oprava kanalizační přípojky, MŠ Hostovice-oprava podhledu na schodišti, ZŠ Br. Veverkových oprava soc. 
zařízení u tělocvičny, MŠ Matury – oprava zpevněných ploch, oprava povrchu rozvodny tepla – závada BOZP, MŠ Češkova 
– oprava zpevněných ploch – závada BOZP, MŠ Mladých – zřízení vjezdové brány – závada BOZP a mnohé další opravy. 
Položka Velké údržby školských zařízení je v současné době již skoro vyčerpaná a žádáme o posílení rozpočtu z položek, 
kde nebudou další finanční prostředky již čerpány. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice 
školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "DDM Beta – sádrokartonová příčka" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Finanční prostředky na vybudování sádrokartonové příčky mezi dvěma místnostmi v DDM Beta. V současné době jsou 
prostory odděleny koženkovou shrnovací stěnou, která nemá zvukově izolační vlastnosti a z těchto důvodů není možno 
užívat obě místnosti současně. Vytvořením nové sádrokartonové příčky dojde ke zlepšení komfortu a možnosti užívat obě 
místnosti současně. 

9. ZR 23.9.2021 298 Z/2437/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 9 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Domov pro seniory – PD" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o novou položku rozpočtu města, na zajištění zpracování všech stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP a 
DPS) výstavby domova pro seniory, v souladu se zpracovaným návrhem stavby. Tento návrh stavby a pokračování v 
přípravě projektu byl schválen v ZmP dne 29.4.2021 usnesením č. Z/2196/2021 I., dále bylo přijato usnesení II., kdy ZmP 
ukládá ekonomickému odboru podat návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 9 500,0 tis. z Obecné rezervy 



rozpočtu na zpracování všech stupňů projektové dokumentace, s termínem plnění do 30.9.2021. Na základě sazebníku 
inženýrsko-projektových prací a honorářového řádu, byla odborných odhadem stanovena výše nákladů na všechny stupně 
PD ve výši Kč 9 500,0 tis., vycházející z předpokládaných investičních nákladů projektu. Projekt je zařazen do projektového 
řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-
026. S ohledem na směrnici č. 7/2021 "Řízení projektů", kde je ukotvena správa výdajové položky rozpočtu na 
předprojektové a projektové přípravy na příslušném odboru, ze kterého je jmenován manažer projektu a v případě 
externího projektového manažera je správcem ORS (v tomto projektu je externí manažerem projektu pan P. Krejčí), 
žádáme zařazení těchto finančních prostředků na kapitolu ORS. 

9. ZR 23.9.2021 299 Z/2438/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 110,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála – Úpravy prostor pro potřeby ZŠ Montessori – 
vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V červenci 2021 dojde k dokončení akce – Úpravy pro potřeby Montessori – ZŠ E. Košťála. V současné době jsou hrazeny 
náklady za energie z kapitoly 711 - OMI. Během července dojde k převodu energií na ZŠ Montessori. Při převodu měřiče 
tepla a teplé vody bylo poskytovatelem firmou EOP a Eko-invest sděleno, že z technických důvodů nelze během roku 
převést měřidlo z města na školu. Ke změně dojde od 01.01.2022. Na základě této skutečnosti žádáme o navýšení rozpočtu 
na kap. 711 - OMI, která po dohodě s OŠKS uhradí zbytek záloh na teplo do konce roku 2021. Jedná se o 6 záloh ve výši 
18.300 Kč/měsíc. (08-12/2021), tedy o Kč 110,0 tis. celkem. 

9. ZR 23.9.2021 300 Z/2439/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Sociální služby města 
Pardubic – nákup elektromobilů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Sociální služby 
města Pardubic – nákup elektromobilů" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
Jedná se o projekt příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic spočívající v obnově vozového parku 
prostřednictvím nákupu elektromobilů pro potřeby pečovatelské služby a denního stacionáře Slunečnice za podmínek 
získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Požadavek byl schválen RmP, dne 30. června 2021. 
(R/6187/2021). Celkové způsobilé náklady projektu jsou odhadnuty na částku 14 165 720,- Kč, kdy min. míra 
spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je stanovena na 10 % způsobilých výdajů projektu (1 415 720,- Kč). Tyto 
finanční prostředky jsou deponovány v investičním fondu Sociálních služeb města Pardubic viz příloha.  V případě 
nepřidělení dotace na projekt "Nákup nových elektrických vozidel pro Sociální služby města Pardubic" z OP IROP – Sociální 
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1. nebude projekt realizován. Před realizací projektu bude 
připraven návrh smlouvy, kdy výzva k plnění bude odeslána až po doručení rozhodnutí o přidělení / nepřidělení dotace. V 
případě nepřidělení dotace bude smlouva bez nároku na jakékoliv plnění zrušena. Tato podmínka bude zakomponována 
do podmínek zadávacího řízení. Realizace projektu je předpokládaná na období od 1.9.2021 až 31.5.2022.  

9. ZR 23.9.2021 301 Z/2440/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "COK – Divadlo 29 - klimatizace – PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení stávajícího schváleného rozpočtu ve výši 250,0 tis. Kč o Kč 300,0 tis.na celkovou částku Kč 550,0 tis. V 
budově COK – Divadla 29 dlouhodobě dochází k přehřívání vnitřních prostor, zejména divadelního sálu a Klubu 29. 
Požadované projektové práce zahrnují zpracování studie (analýzy současného stavu a koncepční návrh možných řešení) a 
rozpracování vybrané varianty v projektové dokumentaci (v úrovni pro provádění stavby – DPS) vč. související inženýrské 



činnosti. Předpokládaná cena PD byla Kč 250,0 tis., při výběru zhotovitele však byla předložena nejnižší nabídková cena 
vyšší. Takto výrazné navýšení předpokládané ceny mohlo být způsobeno chybným odhadem, růstem cen a také aktuálním 
výrazným převisem poptávky nad nabídkou na trhu. 

9. ZR 23.9.2021 302 Z/2441/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 21,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Hostovice – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice – 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
provoz jednotlivých MŠ a ZŠ. Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím je poskytován zálohově a během 
roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2021. V VI. změně 
rozpočtu na rok 2021 byl takto zohledněn příspěvek školám bez dvou MŠ a jedné ZŠ. V současné době bylo již předloženo 
vyúčtování MŠ Hostovice, MŠ Čtyřlístek a ZŠ Pardubičky. Tím bude příspěvek na teplo dorovnán všem školským zařízením. 

9. ZR 23.9.2021 303 Z/2442/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu 
(Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP, a. s. - dopravní 
obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o navýšení kompenzace pro účely krytí ztrát plynoucích z provozování městské hromadné dopravy za rok 2021. 
Žádost podává DPmP a.s. v situaci, kdy bylo v původním indexovaném výchozím finančním modelu pro rok 2021 
kalkulováno s položkami vztahujícími se pouze indexem k předchozím obdobím, který kalkuloval s poměrem nákladů a 
výnosů v proporci, která v roce 2021 zcela jistě neplatí. Rok 2021 byl silně poznamenán situací způsobenou pandemií 
Covid 19 a tím spojeným propadem tržeb. 

9. ZR 23.9.2021 304 Z/2443/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu 
(Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
Finanční prostředky na nákup 5 000 ks jednorázových nano roušek pro zaměstnance MmP. 

9. ZR 23.9.2021 305 Z/2444/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu 
(Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
MŠ Pospíšilovo nám. byla v období 25.1. - 29.1.2021 v částečné karanténně z důvodu pozitivně testovaného výskytu Covid 
19 u jednoho zaměstnance a jednoho dítěte. Při trasování byly dány do karantény všechny kuchařky MŠ a bylo na uvedené 
období nutné zajistit stravování pro 5 tříd. Náklady na stravování se zvýšily o Kč 12,7 tis. (věcná a osobní režie ze ZŠ Dubina 
Kč 9,7 tis. a doprava Kč 3,0 tis.). 

9. ZR 23.9.2021 306 Z/2445/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu 
(Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. DDH" (správce 214 - 
Městská policie). 



Finanční prostředky pro zaměstnance Městské policie v souvislosti s pandemií Covid 19. 

9. ZR 23.9.2021 307 Z/2446/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Finanční prostředky na financování pověřence na problematiku GDPR pro potřeby městské policie dle nově uzavřené 
smlouvy. 

9. ZR 23.9.2021 308 Z/2447/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZUŠ Lonkova – nová budova – architektonická soutěž" 
(správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
Způsob výběru zpracovatele návrhu stavby byl navržen a schválen na 2. jednání projektového týmu členy řídícího výboru, 
které se uskutečnilo 30.7.2021. Řídící výbor navrhuje postupovat formou architektonické soutěže o návrh, z důvodu jasné 
vize vedení ZUŠ a kvalitní přípravy celého projektu, ale především z důvodu výjimečnosti celé stavby, protože nové budovy 
ZUŠ se v ČR téměř nerealizují. Zároveň zadavatel spatřuje ve formě architektonické soutěže o návrh přínos o ohledem na 
typologickou a provozní náročnost stavby a rizika spojená s nekvalitním výběrem projektanta ve výběrovém řízení v jiných 
typech obchodních soutěží. Architektonická soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Vzhledem 
k významu, velikosti a náročnosti zakázky je pro zadavatele naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, 
funkčním a konstrukčním řešení požadované stavby. Na základě podkladů ze soutěže tak město získá plnohodnotný 
podklad pro další rozhodování ve věci budoucí investice. Větší množství návrhů je zpracováno zadavateli na míru, 
zohledňují jeho priority a nabízí různá řešení. To přináší větší variabilitu a tím přispívá k výběru pro zadavatele 
nejoptimálnějšího návrhu. Výběr návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem 
podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestanné, avšak aby současně poskytovala 
vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis. Členové závislé i nezávislé poroty budou schváleni projektovým týmem. 
Náklady na soutěž se v tomto případě pohybují okolo 0,8 % celkových investičních nákladů na stavbu. Tato investice se 
však zpravidla vrací již ve stadiu realizace – jasně formulované zadání a kvalitně vypracovaný projekt vedou k úspornému 
návrhu a eliminují změny během stavby a následné vícepráce. Soutěž bude vyhlášena jako architektonická veřejná 
projektová soutěž o návrh. Architektonická soutěž umožňuje následně zadat veřejnou zakázku na služby v jednacím řízení 
bez uveřejnění oceněným uchazečům soutěže, a to na všechny projektové fáze a další služby s tím spojené (§65 odst. 1 
ZZVZ). 

9. ZR 23.9.2021 309 Z/2448/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. položka 211. "Ostatní kultura" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 238,0 tis. položka 211. "Městské slavnosti" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Z důvodu zavedení elektronické finanční kontroly při zpracování faktur v systému Ginis se změnil i způsob likvidace faktur. 
Nově je nutné mít i u faktur, které budou v systému Ginis elektronicky likvidovány na základě dohod o vzájemném zápočtu 
pohledávek a závazků v rozpočtu města, schválené finanční prostředky na pokrytí těchto zápočtových faktur. Z tohoto 
důvodu je nutné schválit finanční prostředky na příjmové i výdajové stránce rozpočtu správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu. 



9. ZR 23.9.2021 310 Z/2449/2021 

Přesun finančních prostředků výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská 
policie). 
Městská policie v souvislosti s pandemií Covid 19 z důvodu zabezpečení zvýšené ochrany zaměstnanců před onemocněním 
touto infekční nemocí pořídila dezinfekční prostředky. Pro případnou podzimní vlnu je potřeba vyčlenit finanční 
prostředky na nákup respirátorů, dezinfekcí a ochranných obleků, které jsou využívány jako maximální ochrana 
zaměstnanců MP, kteří jsou při výkonu své práce v kontaktu s pozitivně testovanými osobami. 

9. ZR 23.9.2021 311 Z/2450/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova – odstranění radonu, VZT 
jednotka s rekuperací" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V roce 2020 byly na základě měření zjištěny nadměrné hodnoty radonového záření, byla provedena protiradonová 
opatření v ředitelně MŠ a přilehlých prostorách. Následná měření výskytu radonu bohužel prokázala, že přijatá opatření 
nebyla dostatečná. V současné době probíhá měření a vyhodnocení hodnot za účasti Státního ústavu radiační ochrany a 
společnosti TESLA. Měření stále vykazují nadlimitní hodnoty radonového záření a bohužel se zatím nepodařilo určit jeho 
zdroj. Jako první část řešení tohoto problému je doporučena instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací a 
napojením na detekční jednotku firmy TESLA. Tato jednotka při zjištění nadměrné hodnoty radonu spustí VZT rekuperační 
jednotku a radon odvětrá. Tato opatření byla již úspěšně aplikována na několika našich MŠ. Nadále se bude pokračovat v 
detekci zdroje záření a po jeho zjištění se provedou další projektantem navržená opatření. 

9. ZR 23.9.2021 312 Z/2451/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. položka 41. "Dotace MK – COK – Umění pro veřejný prostor" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK – dotace MK – Umění pro veřejný prostor" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR MK-S 986/2021 OULK byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
neinvestiční dotace ve výši Kč 380,0 tis. z programu Kulturní aktivity pro Centrum pro otevřenou kulturu p. o. na projekt 
Umění pro veřejný prostor – dialog, proces, tvorba, koncepce. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 400,8 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Odborářů – projekt v rámci OP VVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Odborářů – projekt v rámci OP 
VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR č. j: KrÚ 66508/2021 OF byla statutárnímu městu 
Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši Kč 400,8 tis. pro MŠ Odborářů v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů. Dotace podléhá finančnímu 
vypořádání se státním rozpočtem. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MŠMT MF – volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR o poskytnutí dotace č. j: MF - 21895/2021/1201-11 byla statutárnímu městu 
Pardubice poskytnuta neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky v termínu 8.-9. října 2021. Finanční prostředky 



lze použít na výdaje vymezené směrnicí MF č. MF-62970/2013/12-1204 a na výdaje uvedené ve směrnici MV o zajištění 
prostředků pro hygienicko-protiepidemická opatření ve volbách. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem. 

9. ZR 23.9.2021 313 Z/2452/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 101,7 tis. z kapitálových transferů položky "Dotace HZS 
Pardubického kraje na investice" na běžné transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - 
Kancelář primátora). 
Na základě požadavku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se upravuje rozdělení příspěvku. 

9. ZR 23.9.2021 314 Z/2466/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 445,0 tis. položka 41. "Dotace MK – Program regenerace MPR" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek – dotace" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 67,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na 
obnovu MPR a kulturních památek – dotace" na běžné transfery položky "PR MPR – Dům č. 58, Měšťanský dům, 
Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 282,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na 
obnovu MPR a kulturních památek – dotace" na běžné transfery položky "PR MPR – Kostel Zvěstování Panny Marie" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 096,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na 
obnovu MPR a kulturních památek – dotace" na běžné transfery položky "PR MPR – Zámek – hradební zeď" (správce 1411 
- Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v rámci, kterého jsou v souladu s Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR poskytovány 
finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům příspěvek ve výši minimálně 
10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně 50 % z celkové částky a vlastník 
nemovitosti se musí podílet minimálně 40 % z celkové částky na celkových náklady obnovy. Na základě Rozhodnutí 
Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (č. j. MK 55619/2021 OPP) bude městu Pardubice 
poskytnuta účelová dotace ve výši 1 445 000,- Kč. Tato finanční dotace bude na základě podaných žádostí a v souladu se 
schváleným rozpisem účelové dotace přerozdělena vlastníkům nemovitostí, kteří požádali o dotaci v rámci Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v rámci, kterého jsou v souladu s 
Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR. 

9. ZR 23.9.2021 315 Z/2453/2021 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery 
položky "Finanční pomoc městysi Moravská Nová Ves – živelní pohroma" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V červnu 2021 statutární město Pardubice uspořádalo veřejnou finanční sbírku na pomoc městysi Moravská Nová Ves, 
kterou zasáhlo dne 24.6.2021 tornádo. Finanční prostředky byly shromažďovány na zvláštním bankovním účtu města. Stav 
sbírkového účtu činil k 8.9.2021 747 163,37 Kč. Společnost Panasonic se zavázala poskytnout finanční prostředky ve výši 
Kč 400,0 tis. Statutární město Pardubice poskytne finanční prostředky ve výši Kč 750,0 tis. Ze sbírkového účtu města 
Pardubic bude Moravské Nové Vsi zaslána částka ve výši celkového zůstatku sbírkového účtu města ke dni ukončení sbírky. 
Předpokládaný zůstatek ke dni 20.10.2021 bude představovat částku ve výši 1 897 163,37 Kč. Podrobnější informace viz 



zpráva č. 4 "Ukončení sbírky za účelem pomoci městysi Moravská Nová Ves", která bude předložena ke schválení ZmP dne 
23.9.2021. 

9. ZR 23.9.2021 316 Z/2454/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Kamerový 
systém – rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - 
Odbor informačních technologií). 
Jedná se o přesun na správce 1814 - Odbor informačních technologií na nákup nového serveru včetně grafické karty v 
celkové hodnotě Kč 180,0 tis. Tento server je nezbytný pro správnou funkci kamerového systému spravovaného městskou 
policií Pardubice. 

9. ZR 23.9.2021 317 Z/2455/2021 

Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců 
MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 8 tis. Kč z běžných výdajů položky "Ostatní 
kultura" na běžné výdaje položky "'Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON " na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících 
průběh akce Dny evropského dědictví 2021 na základě dohod o provedení práce. 

9. ZR 23.9.2021 318 Z/2456/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk – COK – Jazzconnexion" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK – dotace Pk – Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk – COK – Textconnexion" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK – dotace Pk – Textconnexion" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu KÚ Pardubického kraje z Programu podpory kultury a památkové péče 
na realizaci projektů Centra pro otevřenou kulturu – Jazzconnexion ve výši Kč 25,0 tis. a Textconnexion ve výši Kč 15,0 tis. 

9. ZR 23.9.2021 319 Z/2457/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,5 tis. položka 211. "MP – příjmy z poskytování služeb – DDH" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Navýšení rozpočtu na správci 214 - Městská policie u položky rozpočtu "Provoz MP vč. DDH" o Kč 25,5 tis. Jedná se o 
příjmy získané MP za výuku dopravní výchovy za 1. pololetí 2021 na dětském dopravní hřišti na Dukle. Tyto prostředky 
budou využity převážně na provoz Dětského dopravního hřiště, především pak na opravy jízdních kol, tříkolek a ostatních 
dopravních prostředků sloužících pro výuku dopravní výchovy. 

9. ZR 23.9.2021 320 Z/2458/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o prostředky získané činností MP na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které navyšujeme prostředky 
na náhrady za dávky nemocenského pojištění ve výši Kč 300,0 tis. a o Kč 160,0 tis. navyšujeme prostředky na provoz MP 
– jedná se zejména o opravy služebních vozidel. Celková výše předpokládaných příjmů odpovídá odhadu zbývajících příjmů 
do konce roku 2021. 



9. ZR 23.9.2021 321 Z/2459/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 232. "MP přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská 
policie).  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Dle novely zákoníku práce je od roku 2021 možné zaměstnancům umožnit čerpat 1 týden "placeného volna" pro vedoucí 
na táboře tzv. v rámci volna v obecném zájmu. O zaměstnance MP je na letní dětské tábory zájem a zaměstnancům bylo 
umožněno toto placené volno čerpat, jelikož se jedná o výdaje, které jsou refundované státem, prostřednictvím SSZ. 
Městská policie uplatňuje tento výdej po správě sociálního zabezpečení. 

9. ZR 23.9.2021 322 Z/2460/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. v rámci položky "MŠ Wintrova – rekonstrukce 
kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci stávající položky z kapitálových na běžné výdaje při dodávce a evidenci 
gastro zařízení v MŠ Wintrova – jedná se o pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu.  
Žadatel o investiční dotaci Basketbalový klub, z. s. bude v rámci poskytnuté dotace ve výši 200,00 tis. Kč realizovat pořízení 
střeleckého stroje pro zlepšení tréninkových možností hráčů a přípravu na zápasy a mycího stroje na palubovku pro 
zkvalitnění údržby sportoviště. Dotace bude schvalována na jednání ZmP dne 23.09.2021. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "Služby, projekty, znalecké 
posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.  
Jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu běžných nákladů na zajištění zpracování znaleckých posudků v rámci 
oprav. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce a modernizace 
Památníku Zámeček – vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.  
Přesun v rámci stávající položky – oddělení smluvních nákladů na zaškolení obsluhy pro objekty el. zařízení, el. 
zabezpečovací systém, strukturovanou kabeláž, nouzové volání, řídící systém, klimatizace v celkové hodnotě 34 158,30 
Kč. Jedná se o neinvestiční – provozní náklady. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 800,0 tis. v rámci položky "Úpravy pro potřeby ZŠ 
Montessori – ZŠ E. Košťála" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
V srpnu 2021 dojde k dokončení akce – Úpravy pro potřeby Montessori – ZŠ E. Košťála. Vybavení prostor vč. vybavení IT 
je provedeno prostřednictvím OŠKS. Na základě schválených a uzavřených smluv s dodavateli IT a vybavení – společnostmi 
AV MEDIA a TOKA budou hrazeny neinvestiční i investiční položky. Z tohoto důvodu žádáme o přesun finančních 
prostředků v rámci stávající položky. 

9. ZR 23.9.2021 323 Z/2461/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ – Bratranců Veverkových – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Finanční prostředky na provedení bezpečnostního auditu zabezpečení síťové infrastruktury. Jedná se o pilotní projekt na 
jedné škole, kdy výsledky bude možné využít pro všechny školy po provedené rekonstrukci odborných učeben. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ – Kamínek – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o příspěvek na zastínění oken ve dvou třídách a dvou kancelářích. Původní žaluzie jsou mnohdy poškozené a 
nesplňují svoji funkci. Výměna za stínící rolety je na všechny místnosti v ceně cca Kč 50,0 tis.   
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 130,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ – Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o pokrytí neočekávaných výdajů ze strany ZŠ Pardubičky na úhradu nefunkční Wifi cca Kč 60,0 tis. a na náhradu 
nefunkčního zabezpečovacího zařízení v MŠ Černá za Bory cca Kč 17,0 tis., zálohování systému serveru cca Kč 35,0 tis., 
pořízení nových webových stránek za původní nefunkční cca Kč 17,0 tis. 

9. ZR 23.9.2021 324 Z/2462/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných transferů položky "Památník 
Zámeček – příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky "Památník Zámeček – příspěvek na investice" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky na úhradu 
nákladů spojených se zhotovením webových stránek Památníku Zámeček Pardubice, p.o. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky 
"Památník Zámeček – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Památník 
Zámeček – expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné transfery položky "Památník Zámeček – 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením 8 ks lightboxů příspěvkovou organizací Památník 
Zámeček Pardubice do nově vznikající expozice. Vzhledem k nepřesnosti v projektové dokumentaci – výkazu výměr – 
nebyly lightboxy součástí vysoutěženého rozpočtu. Tato nesrovnalost byla řešena až na konci stavby, kdy již nebylo možné 
uzavřít dodatek ke smlouvy o dílo s realizační firmou. Bude tedy řešeno samostatnou objednávkou příspěvkové organizace 
s dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 139,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Památník 
Zámeček – expozice" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa – PD" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie).  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a 
administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa – PD" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
Finanční prostředky na pokrytí Studie proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci na projekt GAMPA (dodavatel RRA Pk) 
ve výši 79 860,- Kč na základě zasmluvněného vztahu – Smlouva č. D/01228/19 a D/01229/19 na zpracování Studie 
proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci na projekt Centrální polytechnické dílny ve výši 108 900,- Kč. Celkové náklady 
jsou tedy ve výši 188 760,- Kč. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce 
a modernizace Památníku Zámeček – parkoviště – dar Foxconn" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a 
modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o technický přesun – sloučení stávajících položek rozpočtu. Na základě přijatého usnesení RM č. R/262/2018 ze 
dne 17.12.2018 byla uzavřena darovací smlouva se společností Foxconn o poskytnutí daru ve výši Kč 500,0 tis. za účelem 
vybudování parkovací plochy na pozemku p. č. 168/12 k. ú. Pardubičky v rámci realizace dotačního projektu Rekonstrukce 
a modernizace Památníku Zámeček, a to nejpozději do roku 2021. Předmětný dar byl poukázán na účet města dne 
14.3.2019. Realizační náklady stavebního objektu SO 15 - parkoviště mimo NKP v celkové hodnotě 1 090 993,- Kč vč. DPH 
byly součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu a byly hrazeny z vlastních zdrojů města v rámci nezpůsobilých 
nákladů projektu (viz faktura č. 2110034 uhrazená dne 11.6.2021 a faktura č. 2110041 uhrazená dne 17.7.2021. Realizace 
celého projektu byla ukončena k 26.8.2021, kolaudační souhlas byl vydán 30.8.2021. 

9. ZR 23.9.2021 325 Z/2463/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy – 
revize a ostatní služby" na kapitálové výdaje položky "Ubytovna Češkova – výměna zařízení pro ohřev TUV" (správce 711 
- Odbor majetku a investic).  
Ze spodní části zásobníkového ohříváku TUV v důsledku značné koroze dochází k průsaku vody. Je pravděpodobné, že v 
důsledku této závady bude docházet k větším únikům vody a nebude tak zajištěna dodávka TUV pro městskou ubytovnu. 
Stávající zařízení bylo osazeno při rekonstrukci objektu před zazděním anglického dvorku, z důvodu prostorové 
manipulace nebude možné osadit velikostně stejný zásobníkový ohřívač. Zařízení bude muset být nahrazeno 500 l 
stojanovým zásobníkovým ohřívačem teplé vody s dvojitou topnou spirálou a k němu osadit akumulační nádobu s 
nabíjecím čerpadlem v předpokládané ceně cca 190.000, - Kč vč. DPH. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy – 
revize a ostatní služby" na běžné výdaje položky "Ubytovna Češkova – údržba" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Finanční prostředky na údržbu městské ubytovny byly pro rok 2021 oproti předchozím obdobím kráceny o Kč 300,0 tis. 
Prostředky kryjí výdaje na běžné opravy související s provozem ubytovacího zařízení, opravy vodoinstalací, opravy světel, 
opravy elektroinstalací, opravy zámků, dveří a oken, výmalby, opravy podlah apod. Objekt má 4. NP, 36 ubytovacích 
jednotek s naplněnou kapacitou cca 136 osob. Přidělené finanční prostředky na rok 2021 ve výši Kč 300,0 tis. tyto výdaje 
nepokryjí.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" 
na běžné výdaje položky "Vinice – stará vojenská plovárna - I. etapa CS – pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na zřízení podlimitního věcného břemene na pozemcích 
Povodí Labe k dokončené stavbě cyklostezky Vinice – stará vojenská plovárna - I. etapa z roku 2018.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "NP – ostatní 
(opravy, údržba a služby)" na kapitálové výdaje položky "NP Štrossova 239 - vybudování výběhu pro psy" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na vybudování venkovního výběhu při útulku pro opuštěné psy v areálu Štrossova 239 na základě 
požadavku Státní veterinární správy. Výběh bude vybudován za objektem veterinární kliniky u zděného oplocení (jedná se 



terénní úpravy, vysekání náletů, srovnání zeminy, vybudování neprůhledného drátového oplocení, vybudování stříšky v 
případě nepříznivého počasí na úkryt psů). 

9. ZR 23.9.2021 326 Z/2464+5/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 326,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti" 
na běžné transfery položky "DDM Alfa – DDM Delta – KD Hronovická – volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na úhradu nákladů spojených s pořádáním jarní části 
XX. ročníku Městských slavností Pardubice s názvem "Zrcadlo umění". 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Projekt Vilém 500" 
na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).  
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na úhradu nákladů na ohňostroj, který bude realizován 
v rámci Městských slavností Pardubice 2021 a koncepcí se připojující k oslavám 500 let renesance ve Východních Čechách. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných výdajů položky "Vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců" na běžné výdaje položky "Síň slávy Pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na úhradu nákladů spojených s uvedením nově 
vyhlášených sportovců do síně slávy (usazení nových dlaždic do "chodníku slávy" před enteria arénou). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ E. Košťála – 
vybavení prostor pro ZŠ Montessori" na kapitálové transfery položky "ZŠ Montessori – příspěvek na investice" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ E. Košťála – 
vybavení prostor pro ZŠ Montessori" na běžné transfery položky "ZŠ Montessori – příspěvek na investice" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Od září 2021 zahájila svoji činnost Základní škola Montessori Pardubice, p. o. na adrese Erno Košťála 870 (jeden z pavilónů 
současné ZŠ E. Košťála). Stavební úpravy byly zajištěny prostřednictvím OMI a vybavení školy prostřednictvím OŠKS. V 
současnosti je nutné dovybavit činnost školy předměty, které nebyly obsaženy v projektu. Jedná se o vnitřní informační 
orientační systém, koberce, ozvučovací aparaturu, grafický lis, venkovní lavičky, venkovní odpadkový koš, elektrické 
trouby a investicí je keramická pec. Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu. 

10.ZR 8.10.2021 327 R/6580/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54 234,7 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - 
"Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" na položku 42. "Dotace SFDI - "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o příjem čtvrté zálohové platby ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování uznatelných nákladů 
projektu. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 č. 187/M1/2021 
poskytne poskytovatel dotace statutárnímu městu Pardubice účelové finanční prostředky na realizaci akce „Rekonstrukce 
mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ ISPROFOND 5532510002 v roce 2021 v maximální výdaj 217 121 878,00 Kč, 
což odpovídá 100 % uznatelných nákladů. Na základě této smlouvy a na základě skutečně provedených prací a vystavených 
faktur byly dosud poskytnuty tři zálohové platby v celkové výši 33 429 887,88 Kč. Čtvrtá zálohová platba schválená SFDI 
dne 5.10.2021 k uvolnění ve výši 54 234 756,33 Kč bude poukázána na účet města č. 2006-3316561/0710 určený na 



financování tohoto projektu. Tyto poskytnuté finanční prostředky jsou účelově určeny na proplacení předmětné fakturace 
zhotoviteli. 

10.ZR 21.10.2021 328 Z/2501/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" 
na běžné výdaje položky "Revitalizace zahrad u škol na MO III – následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků na zajištění odborného dohledu při následné péči o výsadbu realizovanou v rámci dotačního 
projektu po dobu udržitelnosti, tj. do roku 2024. Jednalo se o úpravy zahrad se zaměřením na ekologickou výchovu a 
podporu biologické rozmanitosti území v objektech MŠ Rumunská, L. Matury, Košťála a ZŠ Košťála a Studánka a v lokalitě 
Studánecký les. 

10.ZR 21.10.2021 329 Z/2502/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B – 
likvidace autobazaru" na kapitálové výdaje položky "Terminál B – PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 2 odběrných míst 
el. zařízení (ČEZ Distribuce) pro stavbu terminálu B. Úhrada nákladů za připojení ve výši cca 50 tis. Kč se provádí již při 
uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí. Finanční prostředky využity ze zůstatku položky "Terminál B – likvidace 
autobazaru". 

10.ZR 21.10.2021 330 Z/2503/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště 
(opravy, údržba, služby, investice)" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o technickou úpravu rozpočtu v rámci již schválené položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, 
investice) - přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje z důvodu odstranění fyzického opotřebení 
majetku města za účelem uvedení do provozuschopného stavu, proto budou finanční prostředky použity na opravy. 

10.ZR 21.10.2021 331 Z/2504/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostor KD Hronovická. Dne 20. 9.2021 zde proběhla veřejná prezentace 
možných způsobů rekonstrukce Zelené brány a dne 23. 9.2021 zasedání Zastupitelstva města Pardubic. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Žádáme o navýšení provozního příspěvku DDM Alfa – KD Hronovická o částku ve výši Kč 170,0 tis. na pokrytí nákladů 
spojených s revitalizací internetového připojení v KD Hronovická. Cílem bylo zajistit vyhovující podmínky pro jednání ZmP 
a RmP. Celkové náklady jsou ve výši Kč 340,0 tis., žádáme o proplacení 50 % z celkových nákladů. 

10.ZR 21.10.2021 332 Z/2505/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na 
kapitálové výdaje položky "Stavební investice na CB - nám. Republiky – podlahy (kartotéky)" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
Jedná se o finanční prostředky na zpevnění podlah a další stavební úpravy v souvislosti s umístěním 2 nových rotačních 
kartoték na odbor dopravy, odd. dopravně správních agend. Dle zpracované projektové dokumentace a položkového 
rozpočtu činila celková odhadovaná částka na tuto akci Kč 800,0 tis. (stavební úpravy Kč 700,0 tis., projektová 
dokumentace Kč 33,0 tis. a náklady na posunutí klimatizačních jednotek Kč 44,0 tis.). Projektová dokumentace a rozpočet 



stavebních prací byly zpracovány v květnu 2021. Nejnižší a současně jediná podaná nabídka na stavební úpravy v rámci 
vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu činí Kč 950,0 tis. vč. DPH. Od května 2021, kdy byl zpracován rozpočet, došlo 
k razantnímu navýšení cen stavebních materiálů. Navýšení se projevilo zejména u zámečnických a truhlářských prací, které 
tvoří podstatnou část této zakázky. Zejména se jedná o nosnou ocelovou konstrukci pro instalaci rotačních kartoték, 
tesařské práce na zvýšené podlaze a výrobu 2 ks dveří včetně obložkových zárubní. 

10.ZR 21.10.2021 333 Z/2506/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 49,0 tis. z běžných výdajů položky "Informační systém 
– opravy a údržba" na běžné výdaje položky "IDS – Edera" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o zakázku malého rozsahu, která zajišťuje datové služby – propojení řadičů křižovatek. Z důvodu požadavků na 
vysokou dostupnost a bezpečnost dat je propojení provedené na samostatné optické infrastruktuře (vláknech) a na 
samostatných datových prvcích (switche) v celkové kruhové topologii. Tuto službu zajišťuje společnost EDERA i dohled a 
provoz této datové služby 24/7 tzn. částka na uvedenou službu je 20.240, - Kč. 

10.ZR 21.10.2021 334 Z/2507/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na běžné transfery položky "MŠ Wintrova – příspěvek na provoz) (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 38,0 tis. Kč. Během letních prázdnin 2021 
probíhala v MŠ Wintrova rekonstrukce školní jídelny. V této době se renovovala škrabka na brambory. Bohužel při servisu 
byly zjištěny závažné závady a servisní firma doporučila pořízení nové škrabky. Z důvodu výměny škrabky navrhujeme 
spoluúčast ve shora uvedené výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. J 
V Mateřské škole Pastelka (Rosická) probíhá rekonstrukce sociálního zařízení. Vyčíslené náklady související s touto 
rekonstrukcí jsou ve výši cca Kč 190,0 tis. Jedná se o náklady na stěhování (10 tis. Kč), odebrání stravy v ZŠ Prodloužená 
(65 tis. Kč), jednorázové nádobí (3 tis. Kč), profesionální úklid (45 tis. Kč), čistící prostředky (10 tis. Kč), vybavení (43 tis. 
Kč) dezinfekční stojan (5 tis. Kč), mimořádná revize elektro a ostatní. výdaje související s rekonstrukcí (9 tis. Kč). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Gorkého 
– rekonstrukce a přístavba – návrh stavby" na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého – rozšíření kapacit – návrh stavby" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění tohoto díla vyšlo najevo, že realizace souběžně zamýšlené rekonstrukce školní 
družiny ZŠ Waldorfská na Mateřskou školu Gorkého je z hlediska investice i budoucího provozu s ohledem na vyšší náklady 
neefektivní. Zadavatelem bylo rozhodnuto, že vhodnější variantou je rozšíření rekonstrukce Mateřské školy Kamarád v ul. 
Teplého 2100. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla a v souvislosti s tím i ceny a termínu zhotovení díla a 
uzavření dodatku SoD jak na MŠ Teplého, tak i na MŠ Gorkého. Jedná se o přesun finančních prostředků z MŠ Gorkého ve 
výši 100 tisíc Kč na MŠ Teplého. Dodatky obou SoD budou předloženy do RmP dne 18.10.2021 současně s přesunem 
finančních prostředků. 

10.ZR 21.10.2021 335 Z/2508/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory 
cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP 
včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  



Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky 
"Program podpory cestovního ruchu" na běžné výdaje položky "'Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON " na úhradu 
nákladů 4 pracovníků provádějící vědecký výzkum a odborné rešerše za cílem shromáždění obrazových podkladů a 
zpracování libreta pro naučnou stezku k založení Vojenské nemocnice č. 2 – pardubické karanténě. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Žadatel o investiční dotaci OK Lokomotiva Pardubice, spolek bude v rámci poskytnuté dotace ve výši Kč 77,0 tis. realizovat 
pořízení zahradního traktoru pro zkvalitnění údržby pozemků využívaného sportoviště. Dotace bude schvalována na 
jednání ZmP dne 21.10.2021. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu.  
Žadatel o investiční dotaci Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje bude v rámci poskytnuté 
dotace ve výši 409 tis. Kč realizovat zlepšení infrastruktury pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje 
(vybudováním kvalitního zázemí pro regeneraci v podobě sauny a pořízením kamerového systému pro zkvalitnění 
tréninkového procesu). Dotace bude schvalována na jednání ZmP dne 21.10.2021. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. v rámci položky "Program podpory kultury" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Žadatel o investiční dotaci společnost NOTATIO s.r.o., IČ: 03867137, bude realizovat v rámci podpořené individuální 
žádosti o poskytnutí dotace akustickou izolaci prostoru uvnitř hudebního klubu Žlutý pes. Tato nákladná operace zajistí 
zlepšení hlukové zatíženosti obyvatelům v nejbližším okolí. Poskytnutí investiční dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy 
bude projednáno na jednání ZmP 21.10.2021. 

10.ZR 21.10.2021 336 Z/2509/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 141,7 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská 
policie).  
Pojistná plnění za poškození služebních vozidel Městské policie při dopravních nehodách. Jedná se o pojistné události, 
které byly ukončeny v tomto roce a došlo k výplatě pojistných plnění. Faktury za poškození vozidel byly uhrazeny MP a 
tyto finanční prostředky kompenzují zvýšené náklady za opravu služebních vozidel. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 23. "MP – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP Vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská 
policie). 
Dle zpřesněné metodiky bylo nastaveno účtování kompenzačním způsobem. Z tohoto důvodu snižujeme schválené 
navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu MP. 

10.ZR 21.10.2021 337 Z/2510/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál Červeňák – sečení" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí). 



Jedná se o navýšení finančních prostředků na údržbu areálu Červeňák. V letošním roce byla naplánována základní údržba 
ploch na Červeňáku tedy sekání případně pojezdy technikou. Podle zpracované studie je jednou z priorit 
managementových zásahů uvolnění starého třešňového sadu od náletů a následně odborné ošetření ovocných stromů. 

10.ZR 21.10.2021 338 Z/2511/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – MAP 
rozvoje vzdělávání II" na položku "Dotace MŠMT – MAP rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka).  
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena 
neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 964,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – ZŠ J. Ressla – projekt v rámci OPVVV" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – ZŠ J. Ressla – projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 723,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – ZŠ Ohrazenice – projekt v rámci OPVVV" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – ZŠ Ohrazenice – projekt v rámci 
OPVVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena 
neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících 
zjednodušené vykazování nákladů pro ZŠ J. Ressla a ZŠ Ohrazenice. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a 
podléhají finančnímu vypořádání. 

10.ZR 21.10.2021 339 Z/2512/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
V současné době dochází k prasklinám na vodovodním a kanalizačním potrubí, při prasknutí může dojít k větším škodám 
na majetku. Finanční prostředky budou použity na výměnu venkovní přípojky vody a přípojky kanalizace. 

10.ZR 21.10.2021 340 Z/2513/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 590,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce a modernizace 
Památníku Zámeček" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Technická úprava rozpočtu celého zůstatku schválené položky kapitoly OMI "Památník Zámeček – ostatní náklady" z 
kapitálových výdajů na běžné. Realizace investičního projektu byla dokončena a majetek uveden do užívání k datu 
kolaudace stavby 30.8.2021. Další náklady po dokončení realizace již nevstupují do hodnoty stavby a jsou běžnými výdaji. 
Jedná se o náklady vyplývající z provozu stavby (případné drobné stavební úpravy), náklady za spotřebu el. energie a vody 
do doby převedení odběrných míst příspěvkové organizaci, zpracování geometrických plánů a zřízení věcných břemen. 
Významná finanční částka cca 340 tis. vč. DPH je za provedení ochranného nátěru volně přístupných venkovních 
betonových ploch z důvodu snadnějšího odstranění případného sprejerského poškození, o kterém rozhodla rada města 
dne 20.9.2021. 

10.ZR 21.10.2021 341   Z/2514/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "DDM Beta – 
výměna oken" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická – oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "DDM Beta 
– rekonstrukce střechy nad přízemní částí" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická – oprava střešního pláště" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Prodloužená – 
oprava střechy pavilonu D" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická – oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba 
a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická – oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B – 
likvidace autobazaru" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická – oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Rosická – oprava střešního pláště" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se i finanční prostředky na opravu stávajícího střešního pláště hlavní třípodlažní budovy v areálu MŠ. Jedná se o 
zatékání vod do střešního pláště a následně do interiéru budovy. Tato skutečnost má za následek nejen zatékání do 
interiéru, ale trvalou přítomnost vody ve střešní skladbě, což způsobuje ve slunečných dnech vznik vodních par ve střešním 
souvrství a působením jejich tlaku dochází k odtrhávání izolačních pásů od podkladu, vzniku boulí naplněných vodou a v 
poslední fázi prasklinám. Další nutnou opravou je výměna stávajícího poklopu sloužícího jako jediný výlez na střechu. 
Poklop není dostatečně těsný a při intenzivních dešťových srážkách tímto poklopem zatéká. Poklop byl již v minulosti 
opravován, opravy však měly pouze dočasnou životnost, další opravy jsou i vzhledem ke skutečnosti, že poklop není 
zateplen a kondenzuje na něm voda neekonomické. Další nutnou rekonstrukci a výměnu je nutné provést u komínků 
odvětrávání kanalizace a ostatních prostupů střechou. Provedením rekonstrukce střešního pláště ještě v letošním roce 
zamezíme možným škodám, které mohou vzniknout zmrznutím vody ve střešní skladbě v zimních měsících a vzniku 
rozsáhlých trhlin ve vrchní vrstvě pláště. Chybějící prostředky do celkové výše 5 300 tis. Kč vč. DPH požadujeme z havarijní 
rezervy. 

10.ZR 21.10.2021 342 Z/2515/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Metoda BIM (Building information management) a její uplatnění bylo stanoveno koncepcí vlády z roku 2017, resp. její 
aktualizací z roku 2020, která stanovuje termín rok 2023 (konkrétně 1.7. 2023) jako mandatorní z hlediska využívání této 
metody na veškerých nadlimitních veřejných zakázkách. BIM bude tak od 1.7.2023 povinný pro všechny nadlimitní veřejné 
zakázky, které bude město Pardubice realizovat (příprava / realizace). Pro splnění tohoto požadavku je nutná příprava, 
kterou je třeba realizovat v rámci interní agendy. Stát nezvládne jednotlivé uživatele dostatečně na tento milník připravit, 
bude definovat pouze požadavek na BIM. Metoda BIM a vzniklá data se uplatní primárně v oblasti přípravy, realizace a 
správy majetku organizace. Implementaci užití metody BIM je třeba realizovat v rámci aplikace na projektech, kde dojde 
jednak k získání zkušeností s využitím této metody (interní uživatelé / externí dodavatelé), zároveň bude však tato aplikace 
zdrojem pro nastavení budoucích standardů, které bude přispívat k zefektivnění agendy organizace města. Uvedené 
finanční prostředky budou sloužit pro zpracování dokumentu Strategie metody BIM, jejíž předmětem bude specifikovat 
způsob užití metody BIM v rámci agend města z hlediska přípravy a realizace investičních zakázek včetně následné správy 



majetku s očekávanými cíli: Schválení strategie managementem města, Prezentace strategie v rámci jednotlivých odborů 
města, Analýza aktuálního stavu agendy města z hlediska procesů, lidských zdrojů, IT vybavení, alokovaných zdrojů a plánu 
investičních akcí v dostatečném detailu dle potřeb naplnění, Strategie města Pardubice popisující využití BIM v období od 
1. 7. 2023 a plán realizace strategie, vše od společnosti MFS DX, s.r.o. na základě nabídky ze dne 14.9.2021. 

10.ZR 21.10.2021 343 Z/2516/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje rozpočtu "Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby revitalizace 
objektů (DSP + DPS), vč. řešení vnitrobloku a okolí dvou objektů, bytových domů Husova čp. 1116–1119. Detailní stav 
rozpracovanosti projektu dokládají návrh stavby – dispoziční úpravy vč. nástavby objektu, principy ekonomické 
návratnosti s využitím vhodné kombinace nájemního bydlení se zohledněním kvality nově rekonstruovaných bytů, resp. 
celý objektů – předloženo v rámci informativní zprávy v ZmP 24. 9. 2021. Náklady projektu jsou odhadovány v této fázi 
projektu na 150–170 mil. Kč. 

10.ZR 21.10.2021 344 Z/2517/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců 
MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,4 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní 
pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků, které nebudou pokryty dotací ze státního 
rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí. Dle rozhodnutí č.j. MPSV- 2021/66748-
227/1 ze dne 26.04.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 3.635 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků na mzdové 
náklady sociálních pracovníků nad rámec poskytnuté dotace je hrazena z rozpočtu MmP. Předpokládaná celková výše 
mzdových nákladů sociálních pracovníků za rok 2021 je 4.705 tis. Kč. 

10.ZR 21.10.2021 345 Z/2518/2021 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. položka 41. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě oznámení KrÚ Pardubického kraje čj.: 74004/2021 OF ze dne 1.10.2021 o změně výše příspěvku na výkon státní 
správy v roce 2021 je upravován rozpočet souhrnného dotačního vztahu o 36 942,- Kč. Jedná se o úpravu na základě 
oznámení obce Opatovice nad Labem o změně rozsahu činností vykonávaných v rámci přenesené působnosti obce a v 
souladu s oznámením Krajského úřadu Pardubického kraje čj.: KrÚ 72845/2021 ze dne 2021 dochází od 1.10.2021 k úpravě 
výše příspěvku na výkon státní správy obci Opatovice nad Labem a statutárnímu městu Pardubice. 

10.ZR 21.10.2021 346 Z/2519/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34 648,6 tis. položka 42. "Dotace – Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle 
Rosického mostu" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 42. "Dotace – Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe 
vedle Rosického mostu – transfer na MO VI – Svítkov" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Na základě rozhodnutí o přidělení dotace MMR ČR na vybudování lávky pro pěší a cyklisty mezi Rosicemi nad Labem a 
Svítkovem byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta investiční dotace ve výši 34 648 568,10 Kč. Finanční prostředky 
budou v celé výši přeposlány do rozpočtu MO VI Svítkov, který tuto investiční akci financoval z vlastních zdrojů. Celkové 
náklady projektu činily 41 448 635,42 Kč. 



10.ZR 21.10.2021 347 Z/2520/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 114,9 tis. položka 41. "Dotace – Výsadba stromů MO VI – Svítkov" a zároveň 
snížení příjmové části rozpočtu položka 41. "Dotace – Výsadba stromů MO VI – Svítkov – transfer na MO VI – Svítkov" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
Na základě rozhodnutí o přidělení dotace Státního fondu životního prostředí byla statutárnímu městu Pardubice – MO VI 
Svítkov poskytnuta dotace ve výši 114 903,- Kč na výsadbu stromů na území městského obvodu. 

10.ZR 21.10.2021 348 Z/2521/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 514,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála 
– úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori – vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova – rekonstrukce 
fasády a střechy – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, kdy nejnižší nabídková cena byla vyšší než 
předpokládaná cena (500 tis. Kč) v rozpočtu. Žádáme o navýšení stávající položky uvedené investiční akce přesunem 
finančních prostředků v rámci kapitoly OMI o 514 tis. z akce ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori – 
vlastní zdroje, kde dojde k nedočerpání rozpočtových prostředků. Stavební úpravy MŠ Gebauerova spočívají v opravě 
původní fasády a střech jednotlivých pavilonů MŠ Gebauerova. Vnější omítka obvodového pláště jednotlivých budov v 
areálu MŠ je původní s vizuálně zřejmým poškozením zdiva vzlínající zemní vlhkostí a dále statickým defektem v podobě 
trhlin v přechodu mezi stropními konstrukcemi a atikami v úrovni střešního pláště. V rámci udržovacích prací na objektech 
MŠ byla provedena výměna stávajících výplní otvorů za nová v plastovém provedení a dále byl hospodářský pavilon 
opatřen novým fasádní nátěrem, bez významnějšího sanačního zásahu do stávající konstrukce obvodových stěn. 
Povlaková střešní krytina plochých střech je dožilá a je třeba její výměna, resp. oprava celého střešního skladebného 
souvrství vč. zajištění výše uvedených poškozených atik. V rámci změny rozpočtu města je nutné navýšení ceny PD.  Na 
základě zjištěných skutečností z pravidelně prováděné kontroly budov, došlo k rozšíření zadání nutných stavebních prací 
na objektu MŠ.  Odhad ceny projektových prací v rozpočtu byl proto nižší, než se předpokládalo. Toto bylo potvrzeno 
vyhodnocením předložených cenových nabídek z proběhlého výběrové řízení ze dne 5.10.2021 na zhotovitele projektové 
dokumentace. 

10.ZR 21.10.2021 349 Z/2522/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 470,0 tis. položka 41. "Dotace – mimořádné ohodnocení strážníků MP" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců včetně OON" (správce 214 - Městská policie).  
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační program na finanční ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v 
souvislosti s epidemií Covid - 19. Podmínkou přiznání dotace je podíl obce, která zřizuje městskou policii na vyplacené 
mimořádné odměně. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. "Dotace – Volby do PS Parlamentu ČR" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace – Volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.: MF-21895/2021/1201-11 byly statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuty finanční prostředky na zajištění financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedná se o 
neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb vyhlášených prezidentem 
republiky na 8.- 9. října 2021. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 

11.ZR 1.11.2021 350 R/6749/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Spolupráce se 
zahraničím" na běžné výdaje položky "Prezentace města" (správce 414 - Kancelář primátora). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Slavnostní akce 
města" na běžné výdaje položky "Prezentace města" (správce 414 - Kancelář primátora). 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Zahraniční služební 
cesty" na běžné výdaje položky "Prezentace města" (správce 414 - Kancelář primátora). 
Navýšení finančních prostředků na "Prezentaci města" je z důvodů úhrady nákladů souvisejících s přípravou akcí a 
marketingových kampaní "80. výročí Heydrichiády", "30. výročí spolupráce s partnerským městem Selb" a přípravné práce 
"Stezka Karanténa" a dobudování "Stezky Silver A". 

11.ZR 1.11.2021 351 R/6750/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 350,25 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace – 
Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova" na položku 42. "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova – dotace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 984,65 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace – 
Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova" na položku 42. "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova – dotace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného 
z Norských fondů 2014-2021 a SFŽP byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta první část dotace v celkové výši 2 334 
865,11 na projekt "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova". V rámci projektu bude provedena výsadba 26ks stromů 
a bude zpracována územní studie sídelní zeleně. Závěrečné vyhodnocení projektu bude provedeno závěrečnou 
monitorovací zprávou a poté bude proplacena druhá část dotace nebo vratka dotace, pokud bude poskytnutá záloha vyšší 
než skutečná cena projektu. Realizace díla do 31.12.2022 a udržitelnost projektu je 5 let.   

11.ZR 1.11.2021 352 R/6751/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 385,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT – MŠ Duha – projekt v rámci OP VVV" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Duha – projekt v rámci OP VVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR byl statutárnímu městu Pardubice – MŠ Duha, poskytnut příspěvek v rámci OP Výzkum, 
vývoj a vzdělávání ve výši 385 482,- Kč. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 

11.ZR 1.11.2021 353 R/6752/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. položka 411. "Dotace MPSV – Dětská skupina Berušky" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – Dětská skupina Berušky" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. položka 411. "Dotace MPSV – Dětská skupina Zajíčci" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – Dětská skupina Zajíčci" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová dotace 
z kapitoly 113 státního rozpočtu pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o účelovou neinvestiční 
dotaci určenou pro organizaci "Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace" na úhradu zvýšených nákladů souvisejících s 
pandemií C-19. 

11.ZR 1.11.2021 354 R/6753/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 95,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál JIH – 
výkupy pozemků" na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace stavebního objektu "SO 19 - přeložka vedení EDERA a přípojka 
Terminál JIH, jejíž potřeba vznikla podmíněním souhlasu společnosti Depro Vápenka s.r.o. a ERA a.s. se záměrem stavby 
Terminál JIH. Finanční prostředky budou využity ze zůstatku položky na výkupy pozemků k této stavbě. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" 
na běžné výdaje položky "CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 Navýšení schválené položky na celkovou výši Kč 25,0 tis. z důvodu dořešení majetkoprávního vypořádání pozemků k 
dokončené investiční akci z roku 2020. Jedná se o vypořádání nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem a uzavření 
darovací smlouvy a zřízení podlimitního věcného břemene pro objekt veřejného osvětlení (Úřad pro zastupování ve věcech 
státu).  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z kapitálových výdajů položky "DDM Beta – 
rekonstrukce střechy nad přízemní částí" na kapitálové výdaje položky "MŠ E. Košťála – zřízení třídy – PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic).  
Finanční prostředky na základě výsledku výběrového řízení. Nejnižší cenová nabídka byla o 33 960,- Kč (celkem 333 960,- 
Kč) vyšší než předpokládaná cena v rozpočtu města. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy – 
revize a ostatní služby" na běžné výdaje položky "Bytové domy – opravy bytových jader" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
IV. Finanční prostředky na opravu bytového jádra v bytové jednotce č. 18, Ohrazenická 161. Proběhne výměna obkladů, 
dlažeb, sprchového koutu, WC a části rozpočtu elektroinstalace. Bytová jednotka je dlouhodobě osazená, vzhledem ke 
stáří je bytové jádro v havarijním stavu. Celkové náklady na opravu činí Kč 215,0 tis. včetně DPH. Zbylá částka ve výši Kč 
35,0 tis. bude použita na dofinancování další opravy bytového jádra. 

11.ZR 18.11.2021 355 Z/2546/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 395,4 tis. položka 42. "MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ (dotace + vlastní zdroje)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 395,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na běžné transfery položky 53. "Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů" (správce 598 - Ekonomický 
odbor).  
Nastavení rozpočtové a účetní správnosti ve vazbě na výkaznictví mezi statutárním městem Pardubice, Krajským úřadem 
Pk a Ministerstvem pro místní rozvoje ČR. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický 
odbor).  
Nastavení rozpočtové a účetní správnosti. Jedná se o duplicitu. Dotace na volby do PS Parlamentu ČR byla schválena a 
zařazena do rozpočtu města usn. č. Z/2451/2021 ze dne 23.9.2021, RO 312, duplicitně RO č. 349 ze dne 21.10.2021. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. položka 41. "Příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. položka 41. "Příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Nastavení rozpočtové a účetní správnosti. Jedná se o ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Rozhodnutím Úřadu 
práce ČR – krajské pobočky v Pardubicích je pěstoun povinen vrátit část státního příspěvku na který mu, ukončením 



dohody, nevznikl nárok. Státní příspěvek se pěstounům poskytuje prostřednictvím Odboru sociálních věcí. OSV vracel ÚP 
příspěvek ve výši Kč 28,0 tis. a Kč 36,0 tis. 

11.ZR 18.11.2021 356 Z/2547/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 334,6 tis. položka 41. "Dotace MŠMT – MŠ Doubek – projekt v rámci OPVVV" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT – MŠ Doubek – projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční 
dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Doubek ve výši 334 579,- Kč. Poskytnuté finanční 
prostředky podléhají finančnímu vypořádání se SR. 

11.ZR 18.11.2021 357 Z/2548/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Prevence 
kriminality" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie).  
Finanční prostředky na zakoupení výstražných zvukových a světelných zařízení na nová služební vozidla městské policie. 
Na zakoupení těchto zařízení byly na začátku roku odhadovány náklady, které se díky stávající situaci na trhu zvýšily. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. v rámci položky "Kamerový systém – 
rozšiřování" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 214 - Městská policie). Podlimitní technické zhodnocení, které 
je zařazováno jako běžné výdaje vyvolané akcí "Kamerový systém – rozšiřování". Jedná se o rozšíření o další přípojná místa. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva II - 
(covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská policie). 
Na základě usnesení vlády ze dne 20.10.2021 č. 917 je zaměstnavatel povinen od 25.10.2021 vybavit zaměstnance 
respirátory v dostatečném počtu na každou směnu. Z tohoto důvodu žádáme o přidělení finančních prostředků pro 
potřeby městské policie. 

11.ZR 18.11.2021 358 Z/2549/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" z 
běžných transferů na kapitálové transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu.  
Český veslařský klub Pardubice, z. s. žádá o investiční dotaci na pořízení cvičného skifu pro žákovské veslování. Žádost o 
poskytnutí dotace bude předložena na jednání RmP dne 15.11.2021. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na pokrytí nákladů souvisejících s oceňováním nejlepších žáků ZŠ a studentů SŠ pardubických škol. 
Konkrétně se jedná o úhradu nákladů za pronájem Auly Univerzity Pardubice, moderování akce, nákup květin apod. 

11.ZR 18.11.2021 359 Z/2550/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Klubíčko (Grussova) - příspěvek na provoz (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na provoz (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "DDM Alfa a DDM Delta – příspěvek na provoz (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky jsou určeny na odměny pro ředitele MŠ, ZŠ a ZUŠ za tandemový mentoring a koučink začínajících 
ředitelů MŠ Korálek, MŠ Duha, ZŠ Montessori, DDM Beta a ZUŠ Polabiny v letech 2020 a 2021. 

11.ZR 18.11.2021 360 Z/2551/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "Program 
podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Areál Skateparku (opravy, 
údržba, revize)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s renovací překážek a ramp v areálu Skateparku. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Brožíkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti 
předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Duha – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na realizaci pilotního projektu "Program pro zvyšování úrovně pohybové gramotnosti dětí 
předškolního věku". 

11.ZR 18.11.2021 361 Z/2552/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,3 tis. z běžných výdajů položky "Pohoštění" (správce 
414 - Kancelář primátora) na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 Finanční prostředky na úhradu nákladů při zasedání ZmP dne 23.9.2021 v KD Hronovická. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 42,4 tis. položka 21. "Prezentace města" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Prezentace města" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
Dle uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a vydavatelstvím Kinský média s.r.o. bylo 
ujednáno, že vzájemná úhrada za poskytnutí materiálů a knižní publikace ve výši 42 350,- Kč bude uskutečněna formou 
zápočtu vzájemných pohledávek. Ve vazbě na zavedení elektronické finanční kontroly bude navýšena příjmová i výdajová 
část rozpočtu o započtenou částku. 

11.ZR 18.11.2021 362 Z/2553/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy – 
revize a ostatní služby" na kapitálové výdaje položky "BD Sokolovská 2721 - sanace střešního pláště" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  
Finanční prostředky na sanaci střešního pláště, kterým do domu zatéká. Na základě odborného posudku zpracovaného v 
10/2021 bylo potvrzeno, že střešní plášť je v havarijním stavu. V současné době z důvodu blížícího se zimního období se 



provádí provizorní zajištění vodotěsnosti střešního pláště v místech, kde dochází k nejmasivnějšímu zatékání do prostoru 
bytových jednotek. V klimaticky příznivé části roku je nutné provést kompletní sanaci celého střešního pláště včetně 
výměny střešní krytiny. Na tyto práce je však nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Z těchto důvodů je nutné 
připravit projektovou dokumentaci a zahájit výběrové řízení na dodavatele. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Zelená brána – 
provoz" na běžné výdaje položky "Opravy a provoz památek" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
Finanční prostředky na opravu památek vyvolané vandalismem. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Ubytovna Češkova 
č.p. 1240 - údržba" na kapitálové výdaje položky "Ubytovna Češkova č.p. 1240 - výměna zařízení pro ohřev TUV" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na dofinancování akce na základě uzavřeného výběrového řízení na dodavatele. V rozpočtu je 
deponována částka ve výši Kč 200,0 tis. Cena vzešlá z výběrového řízení je 209 565,- Kč vč. DPH. 

11.ZR 18.11.2021 363 Z/2554/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program 
prevence kriminality" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - 
Městská policie). 
Finanční prostředky budou použity na nákup 4ks přístrojů pro projekt "Signál" v tísni. Městská policie Pardubice provozuje 
již dlouhé roky tzv. signál v tísni. Jedná se o projekt, kdy strážníci vyjížděli po zmáčknutí tlačítka SOS k seniorům, kteří 
nemají v Pardubicích žádné příbuzné a ocitnou se doma ve vážné zdravotní situaci. Kapacita těchto zařízení je na MP 
limitována počtem 50 osob. Požadavek byl schválen komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 20.10.2021. 

11.ZR 18.11.2021 364 Z/2555/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" 
na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici – pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Jedná se o finanční prostředky z důvodu možnosti uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené budoucí stavbou p. č. 
2781/1 a 2783/58 k. ú. Pardubice ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe. Tyto pozemky budou dočasně 
využívány jako zařízení staveniště, úvaziště a manipulační plocha pro vykládku a nakládku pro stavební akci "Odbahnění 
vodní plochy Čičáku v parku Na Špici, která je t.č. ve fázi projektové přípravy s předpokladem zahájení realizace v roce 
2022. Platnost a účinnost nájemní smlouvy je dle návrhu od data podpisu obou stran. 

11.ZR 18.11.2021 365 Z/2556/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 447,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Žádost o částečnou refundaci ve výši 50 % z důvodu přerušení provozu KD Hronovická v souvislosti s mimořádným 
opatřením zavedeným v důsledku pandemie Covid 19. Pracoviště KD Hronovická bylo uzavřeno od 1.1.2021 do 30.6.2021. 
Po dobu uzavření objektu bylo v důsledku zavedených opatření znemožněno řádné provozování prostor, a tím došlo k 
zásadnímu snížení příjmů. Byly zrušeny plánované akce a nebyly uzavírány nové smlouvy. Celkově se příjmy KD Hronovická 
snížily o Kč 895,0 tis. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 133,3 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" 
na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  



Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním již proběhlých kulturních akcí pro seniory. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,4 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti" 
na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s využitím KD Hronovická a zajištěním služeb na akci Dny medu, která 
se uskuteční v rámci podzimní části Městských slavností Pardubice. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,5 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti" 
na běžné transfery položky "DDM Alfa – KD Hronovická – volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním jarní části XX. ročníku Městských slavností Pardubice s 
názvem "Zrcadlo umění". 

11.ZR 18.11.2021 366 Z/2557/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 161,5 tis. položka 21. "Městské slavnosti" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Z důvodu zavedení elektronické finanční kontroly při zpracování faktur v systému Ginis se změnil způsob likvidace faktur. 
Nově je nutné mít i u faktur, jež budou v systému elektronicky likvidovány na základě dohod o vzájemném zápočtu 
pohledávek a závazků, mít v rozpočtu města finanční prostředky na pokrytí těchto faktur. Z tohoto důvodu je nutné 
schválit navýšení finančních prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 161,5 tis. 

11.ZR 18.11.2021 367 Z/2558/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Lány na Důlku – celková 
rekonstrukce objektu – PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě požadavku zástupců obce Srnojedy a OŠKS žádáme o přidělení finančních prostředků na aktualizaci projektové 
dokumentace akce „MŠ Lány na Důlku – celková rekonstrukce objektu“, která je z roku 2016.Jedná se o doprojektování 
2.NP budovy, se kterým se v původní dokumentaci pro účely MŠ neuvažovalo. Součástí projektové dokumentace bude 
zajištění vydání stavebního povolení dílčí části (2.NP) a zapracování do celkové projektové dokumentace pro provádění 
stavby. Rekonstrukcí 2. NP vznikne 1 plnohodnotná třída pro 25 dětí, součástí bude 1 šatna a sociální zařízení pro 25 dětí 
a zaměstnance. Rekonstrukce prostor bude respektovat vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí, stravování bude řešeno formou dovozu stravy z nové školky 
MŠ Doubek, Svítkov. Realizace rekonstrukce by měla probíhat v r. 2022-2023, kolaudace prostor proběhne do března 
2023, z důvodu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a zápisu do MŠ. Nástup dětí do MŠ v září 2023.Po zpracování 
revize projektu a aktualizaci cen bude požádáno o finanční prostředky na realizaci rekonstrukce elektroinstalace v celé 
budově, opravu střechy, rekonstrukci podlah 1. a 2. NP. Tyto práce by měly probíhat v průběhu letních měsíců v roce 2022. 

11.ZR 18.11.2021 368 Z/2559/2021 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 74 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Centrální polytechnické dílny 
a Gampa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa – 
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 64 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Centrální polytechnické dílny" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny – dotace" (správce 711 
- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 



Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Gampa" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Gampa – dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 66 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa – realizace – vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny – 
vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa – realizace – vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "Gampa – vlastní zdroje" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 031,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa – realizace – ostatní náklady (úvěr)" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické 
dílny – realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17 468,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa – realizace – ostatní náklady (úvěr)" na kapitálové výdaje položky "Gampa – realizace (úvěr)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa – realizace – ostatní náklady (úvěr)" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické 
dílny a Gampa – ostatní náklady (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o technickou úpravu rozpočtu – rozdělení stavebních nákladů projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie 
města Pardubic na dva samostatné projekty. Na projekt "Centrální polytechnické dílny" (CPD) s realizačním číslem 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu - výzva č. 66 (celkové realizační náklady rok 2021-2023 ve výši Kč 176 000,0 tis.) a na projekt "Gampa" s 
registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu - výzva č. 48 (celkové realizační náklady rok 2021-2023 ve výši Kč 95 000,0 tis.). Na 
základě požadavku poskytovatele dotace musí být náklady na oba projekty vykazovány samostatně tak, aby byla splněna 
podmínka odděleného účetnictví. Z tohoto důvodu budou stavební náklady projektu CPD vedeny pod číslem organizace 
27814 a stavební náklady projektu Gampa pod číslem organizace 27815. Výše dotace pro rok 2021 bude upravena po 
ukončení schvalovacího procesu první žádosti o platbu na oba projekty a odsouhlasení výše dotace k proplacení v letošním 
roce. Předpokládaný příjem dotace v roce 2021 na projekt CPD je cca Kč 18 000,0 tis. a na projekt Gampa cca Kč 5 000,0 
tis. 

11.ZR 18.11.2021 369 Z/2560/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a 
administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček – expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
Finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s pořízením fotodokumentace profesionálním fotografem. Fotografie 
Památníku Zámeček budou sloužit k propagaci památníku, tj. budou využity na webových stránkách, v katalogu, průvodci 
expozicí (leporela), pro prezentační účely v rámci slavnostního otevření apod. 



11.ZR 18.11.2021 370 Z/2561/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 218,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Náklady soudních řízení – Kra Kra" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
Na základě odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č. j. 116 C 10/2016-468 ze dne 17. 4.2020 
rozhodl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením č. j. 23. Co 235/2020-536, že je žalovaný, 
statutární město Pardubice, povinen zaplatit žalobci částku ve výši 845 200,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně 
od 19.5.2016 do zaplacení, to vše do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Jedná se o celkovou částku ve výši 1 218 
387,06 Kč. 
Soudní spor s p. Reindlem probíhal v souvislosti s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem byl 
objekt mimoúrovňového křížení komunikace pro pěší s vozovkou na náměstí Republiky na pozemcích p.č. 2664/1 a 2664/2 
v k.ú. Pardubice (podchod na nám. Republiky). Pan Reindl se po městě Pardubice domáhal zaplacení náhrady škody ve 
výši 7.655 092,- Kč s příslušenstvím, která mu měla vzniknout v souvislosti s tím, že musel předčasně ukončit provoz své 
restaurace Kra Kra, kterou provozoval v prostorách města, neboť tyto prostory musely být uzavřeny v důsledku jejich 
havarijního stavu. Soud rozhodl že 1) město Pardubice je povinno zaplatit p. Reindlovi částku 483 674,-Kč s úrokem z 
prodlení ve výši 8,05 % ročně od 19. 5. 2016 do zaplacení, což představovalo částku ve výši 679 312,84 Kč, 2) v částce 
6.208.226,-Kč pak soud žalobu zamítl, 3) uložil p. Reindlovi, aby na nákladech řízení zaplatil městu Pardubice částku 8400,-
Kč. 

12.ZR 13.12.2021 371A R/7017/2021 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55 982,1 tis. z položky 31. „Předpokládaná dotace – 
„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská“ na položku 42. „Dotace SFDI – rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). 
Jedná se o příjem páté zálohové platby ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování uznatelných nákladů 
projektu. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 č. 187/M1/2021 
poskytne poskytovatel dotace statutárnímu městu Pardubice účelové finanční prostředky na realizaci akce „Rekonstrukce 
mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ ISPROFOND 5532510002 v roce 2021 v maximální výši 217 121 878,00 Kč, 
což odpovídá 100 % uznatelných nákladů. Na základě této smlouvy a na základě skutečně provedených prací a vystavených 
faktur byly dosud poskytnuty čtyři zálohové platby v celkové výši 87 664 644,21 Kč. Pátá zálohová platba ze SFDI ve výši 
55 982 081,85 Kč byla dne 7.12.2021 poukázána na účet města č. 2006-3316561/0710 určený na financování tohoto 
projektu. Tyto poskytnuté finanční prostředky jsou účelově určeny na proplacení předmětné fakturace zhotoviteli. 

12.ZR 16.12.2021 371 Z/2577/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,2 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk – MŠ Klubíčko – potravinová pomoc" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – MŠ Klubíčko – potravinová pomoc" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Na základě rozhodnutí KÚ Pk byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace z OP potravinové a materiální pomoci 
pro MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši 4 189,50 Kč. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,2 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk – MŠ Mozaika – potravinová pomoc" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – MŠ Mozaika – potravinová pomoc" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace z OP potravinové a materiální 
pomoci pro MŠ Mozaika (Závodu míru) ve výši 15 422,40 Kč. 



12.ZR 16.12.2021 372 Z/2578/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí).  
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky Pardubice byl navýšen státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče o 20 000,- Kč z důvodu uzavření nové smlouvy.  
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,7 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk – TIC – příspěvek na provoz" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – TIC – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora činnosti a provozu turistických a informačních center v 
Pardubickém kraji" byla Turistickému informačnímu centru Pardubice poskytnuta dotace ve výši 72 612,- Kč na činnost a 
provoz TIC. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. položka 41. "Dotace MK – KFP – příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – KFP – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 820,0 tis. položka 41. "Dotace MK – VČD – příspěvek na provoz" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK – VČD – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR – Ministerstva kultury – dotační program státní podpory 
profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši Kč 800,0 tis. na činnost 
Komorní filharmonie Pardubice v roce 2021 a ve výši Kč 1 820,0 tis.  na činnost Východočeského divadla Pardubice v roce 
2021. 

12.ZR 16.12.2021 373 Z/2579/2021 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,7 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO VIII" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO VIII" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 176,6 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO VII" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO VII" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 159,8 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO VI" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO VI" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 621,6 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO V" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO V" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 164,7 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO IV" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO IV" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 



Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 455,4 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO III" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO III" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 570,1 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO II" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO II" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 697,8 tis. položka 41. "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO I" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR – MO I" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,3 tis. v rámci položky "Dotace MF – volby do PS Parlamentu ČR" ze správce 598 
- Ekonomický odbor na správce 914 - Kancelář tajemníka.   
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.: MF-21895/2021/1201-11 byly Statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuty finanční prostředky v celkové výši Kč 2 872,0 tis. na zajištění financování voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb 
vyhlášených na 8. - 9. října 2021. Na základě předběžného finančního vypořádání zpracovaného jednotlivými městskými 
obvody jsou přeposílány poskytnuté finanční prostředky do rozpočtů MO I až MO VIII. Jelikož náklady na volby jsou již nyní 
vyšší než poskytnutá dotace, budeme v rámci konečného finančního vypořádání v lednu 2022 zasílat MF ČR žádost o 
dofinancování dotace. 
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Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 962,3 tis. položka 41. "Dotace MF – Kompenzační bonus SR" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu a na základě rozhodnutí KÚ Pk č.j.: KrÚ 78805/2021 
OF byl Statutárnímu městu Pardubice poskytnut příspěvek – kompenzační bonus ze státního rozpočtu z kapitoly 
Všeobecná pokladní správa na zmírnění negativních dopadů pandemie Covid_19 na daňové příjmy obcí Pardubického 
kraje v roce 2021. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO I – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO II – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO III – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO IV – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO V – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,3 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO VI – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO VII – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" na položku rozpočtu "Transfer na MO VIII – Referendum Zelená brána" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Místní referendum týkající se způsobu opravy Zelené brány se konalo na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic. 
Finanční prostředky byly vynaloženy na výrobu hlasovacích lístků (grafika a tisk), nákup obálek na hlasovací lístky, odměny 
členům všech úrovní komisí, uspořádání veřejné debaty a propagaci konání referenda a problematice, o které měli 
hlasující rozhodnout. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" 
(správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
Usnesením RmP (R/3498/2020) ze dne 4.5.2020 bylo schváleno pokračování sčítání cyklistů dle smlouvy dle smlouvy o 
dílo na sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro monitoring cyklistické dopravy společností Partnerství, o.p.s. 
Při výměně baterií a opětovné inicializaci sčítače na Prokopově mostě bylo zaznamenáno nestandardní chování sčítače. 
Ve spolupráci s výrobcem byla provedena analýza a ukázalo se, že došlo k průniku vody do sčítače a poškození senzoru 
ZELT, který detekuje cyklisty. Jednotku ZELT včetně několika kabelů je třeba vyměnit. Na základě uvedeného žádáme o 
navýšení běžných výdajů. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 177,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála 
– úprava prostor pro ZŠ Montessori" na běžné výdaje položky "VČD – oprava a nátěr oken – PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Jedná se o navýšení stávající položky ve výši Kč 80,0 tis. o Kč 177,0 tis. na zpracování projektové dokumentace – oprava a 
nátěr oken – PD. Rozsah předmětu díla je stanoven na repasi a konzervaci stávajících výplní oken a vnějších vchodových 
dveří na všech fasádách budovy divadla (předmětem obnovy nejsou mříže, markýzy nad dveřmi a vrata pro transport 
kulis). Stínící prvky oken, žaluzie, budou demontovány a po repasi oken zpětně namontovány. Projektové práce budou 
navíc zahrnovat i průzkum a návrh na restaurování vitráží. Vzhledem k tomu, že budova divadla je kulturní památkou musí 
být součástí zpracování restaurátorský průzkum zpracovaný osobami s příslušným povolením MK ČR. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce a modernizace 
Památníku Zámeček – ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.  
Jedná se o technickou úpravu rozpočtu. Kapitálové výdaje – doplnění kabeláže pro kamerový systém dokončené stavby 
Památníku Zámeček. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 652,0 tis. v rámci položky "Aquacentrum - (opravy 
nad 50,0 tis.)" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
Jedná se o technickou úpravu rozpočtu v rámci schválené položky. Přesun finančních prostředků z důvodu výměny 
stávajícího zářivkového osvětlení (78ks) za nové provedení v led technologii. Účelem výměny svítidel je úspora energie, 
dojde ke změně technických parametrů, a proto budou finanční prostředky použity jako kapitálové výdaje – investice. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu – Covid 19" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 
- Kancelář tajemníka). 
Finanční prostředky na nákup jednorázových nanoroušek, respirátorů FFP2 a antigenních testů pro zaměstnance MmP. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 56,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Program 
podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Parkovací automaty – oprava" (správce 1327 - Odbor dopravy).  
Jedná se o přesun finančních prostředků na opravy parkovacích automatů č. 37 a č. 39, které byly poškozeny dopravní 
nehodou. Jedná se o pojistné plnění. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program 
podpory dopravy" na běžné výdaje položky "DPmP – odměna za provoz placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Na základě smlouvy uzavřené s DPmP a.s. týkající se provozu placeného stání, město z příjmů z provozu parkovacích 
automatů hradí odměnu DPmP a.s. ve výši 25 %. 

12.ZR 16.12.2021 381 Z/2587/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Úpravy SSZ nad 
rámec údržby" na běžné výdaje položky "Světelná signalizační zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky zahrnují platby za SSZ dle uzavřené smlouvy se SmP a.s. na úhradu Eltodo za servis a údržbu SSZ. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky 
"Rekonstrukce zálivů MHD" na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky na opravu zálivů MHD a komunikací. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 950,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ E. Košťála – 
vybavení pro potřeby ZŠ Montessori" na běžné transfery položky "ZŠ Montessori – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála – 
vybavení pro potřeby ZŠ Montessori" na běžné transfery položky "ZŠ Montessori – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Od září 2021 zahájila svoji činnost Základní škola Montessori Pardubice, p.o. na adrese Erno Košťála 870 (jeden z pavilónů 
současné ZŠ E. Košťála). Stavební úpravy byly zajištěny prostřednictvím OMI a vybavení školy prostřednictvím OŠKS. 
Součástí projektu nebylo vybavení venkovních prostor školy herními prvky pro školní družinu a další vybavení pro činnost 
školy. Vzniklé úspory z veřejné zakázky do výše schváleného rozpočtu na rok 2021 - položky vybavení pro potřeby ZŠ 
Montessori - tzn. navrhovaný přesun 2.000 tis. Kč - do příspěvku ZŠ Montessori bude využit na : Kolárnu - klecové stání 
pro uložení cca 20 jízdních kol (100 tis. Kč), zahradní domek pro uložení hraček a vybavení ŠD (70 tis. Kč), betonové kryté 
pískoviště (40 tis. Kč), akátový program - dětské hřiště (700 tis. Kč), venkovní chodníky (200 tis. Kč), Informační orientační 
systém (50 tis. Kč), venkovní lavičky (20 tis. Kč), venkovní odpadkové koše (10 tis. Kč), přírodní učebna (320 tis. Kč), 
kompostéry (40 tis. Kč), technika a nářadí na údržbu (250 tis. Kč), vyvýšené záhony (50 tis. Kč), venkovní vyústění pitné 
vody (30 tis. Kč), sběrný systém dešťové vody (50 tis. Kč), architektonická a prováděcí studie (spolupráce škola - studio) 
(70 tis. Kč). Toto si již bude zajišťovat škola sama.   
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ Štefánikova – příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Finanční prostředky na pořízení nového serveru, který je v havarijním stavu a na pořízení 10 tabletů s příslušenstvím. 
Pořízení uvedeného IT vybavení je odsouhlaseno odd. IT. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Závodu míru – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových – příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Studánka – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov – příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice – příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V souladu s usnesením ZmP č. 162 Z ze dne 16. 12. 2003 žádáme o navýšení kapitoly 1734 o 50 % vybraného nájemného 
ze všech nebytových prostor pronajímaných statutárním městem Pardubice v objektech užívaných školskými 
příspěvkovými organizacemi, které však tyto prostory nevyužívají ke své hlavní činnosti. V souladu s usnesením RmP č. 
848 ze dne 5. 10. 2004 budou tyto prostředky přerozděleny mezi jednotlivé organizace v poměru dle velikosti pronajaté 
plochy. Finanční prostředky v celkové výši 909.000,00 Kč budou školami využity na související práce a údržbu pronajatých 
prostor, které však nejsou dle nájemní smlouvy zabezpečovány nájemci. Jedná se např. o sekání sousedících pozemků, o 
údržbu okolních cest apod. 

12.ZR 16.12.2021 386 Z/2592/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových – příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ – odborné 
učebny – udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov – příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve 
schváleném rozpočtu na rok 2020 je položka rozpočtu "ZŠ – odborné učebny – udržitelná podpora ITI " ve výši 350 tis. Kč 
na jednu základní školu určená 
na:                                                                                                                                                                                         
- Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem 
je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba. 
- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou 
úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy 
nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně 
se opakující platba. 
- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze 
všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje 
centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba. 
- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla 
komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba. 
- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod. 

12.ZR 16.12.2021 387 Z/2593/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z kapitálových transferů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Finanční prostředky nebudou jako kapitálové transfery využity. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu – 
Nadační fond fotbalové akademie Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové 
transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu." 
Žadatel Nadační fond regionální fotbalové akademie Pardubického kraje bude v rámci poskytnuté dotace ve výši Kč 409,0 
tis. realizovat zlepšení infrastruktury pro hráče fotbalové akademie – vybudování kvalitního zázemí pro regeneraci (sauna) 
a pořízení kamerového systému pro zkvalitnění tréninkového procesu. Dotace byla schválena na jednání ZmP dne 
21.10.2021 usnesením č. Z/2528/2021. 
- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze 
všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje 
centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba. 
- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla 
komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba. 
- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod. 

12.ZR 16.12.2021 388 Z/2594/2021 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" 
na běžné transfery položky "DDM Beta – KD Dubina – volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 



Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním výtvarných dílen pro seniory. 

12.ZR 16.12.2021 389 Z/2595/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 78,0 tis. položka 412. "Neinvestiční přijaté transfery od obcí – veřejnoprávní 
smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Systém úsekového měření rychlosti" 
(správce 214 - Městská policie).  
Finanční prostředky získané činností MP na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Tyto prostředky budou použity na 
rozšíření systému úsekového měření rychlosti v Rosicích nad Labem o nové funkcionality. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. položka 211. "MP – příjmy z DDH" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). Finanční prostředky získané činností 
MP za výuku dopravní výchovy za II. pololetí 2021 na dětském dopravním hřišti na Dukle. Tyto finanční prostředky budou 
použity na provoz MP. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. v rámci položky "Provoz MP vč. DDH" z běžných 
transferů na běžné výdaje (správce 214 - Městská policie).  
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci položky z běžných transferů (kolky) na běžné výdaje (provoz). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 2324. "Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Jedná se o finanční prostředky – náhrady za škody. Finanční prostředky budou využity na opravy majetku, který je ve 
správě MP, převážně pak opravy služebních vozidel MP. 

12.ZR 16.12.2021 390 Z/2596/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála 
– úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" na běžné výdaje položky "MŠ Svítkov – stávající budova – zprovoznění 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení stávávající položky v rozpočtu o 600 tis. Kč. K navýšení původně uvažované ceny na znovu zprovoznění 
mateřské školy ve Svítkově došlo z několika důvodů. 
1. V jarních měsících letošního roku byla ještě prognóza o nutnosti navýšení kapacit v oblasti Svítkova nejasná a doufalo 
se, že jejích navyšování z pohledu hlásících se dětí do MŠ nebude zapotřebí. Tím by došlo k úspoře finančních prostředků, 
které by na tuto činnost nemusely být vynaloženy. Pro OMI byly v této době činnosti na uvedené akci zastaveny. 
2. Tato situace se změnila v září letošního roku, kdy se ukázalo, že kapacity nově vybudované mateřské školy ve Svítkově 
budou pro několik příštích let nedostatečné a na OMI byl zaslán požadavek zahájit přípravy na znovu zprovoznění původní 
budovy mateřské školy. Na základě této nové informace proběhlo místní šetření za účasti zástupců OMI, OŠKS, Krajské 
hygienické stanice a byly dohodnuty podmínky, za kterých bude možné MŠ pro školské účely otevřít. Byl požádán 
projektant o posouzení technického stavu objektu a zpracování podkladů pro zrealizování potřebných úprav. Na základě 
zkušeností pracovníků OITS, znalosti fyzického stavu objektu a vybavení a předpokladu, že tento objekt bude využíván po 
dobu několika následujících let byla zvolena varianta, která předpokládá nejen kosmetické úpravy, ale výměnu původních 
zařizovacích předmětů za nové, výměny podlahových krytin, stavební úpravy, doplnění bezpečnostních prvků a další 
stavební práce. Touto opravou vznikne vyhovující prostředí alespoň blížící se současným standardům v našich mateřských 
školách. 
3. Dalším důvodem finančního nárůstu plánované realizace je neustálé zvyšování cen stavebních materiálů, energií, 
pohonných hmot a dalších položek, které se na výsledných cenách promítají. Pro dofinancování akce je navržen přesun z 



položky "ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori-vlastní zdroje" - tato akce je dokončena a objekt 
předán do užívání. 

12.ZR 16.12.2021 391 Z/2597/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Basketbalová hala 
(opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla – úprava střechy tribuny“ (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
Dne 1.12. 2021 proběhlo výběrové řízení na úpravu střechy tribuny MAS Dukla v Pardubicích. V rozpočtu na tuto akci bylo 
vyčleněno 600.000 Kč, nejnižší nabídková cena je 790.500,90 Kč. K navýšení oproti předpokládané ceně došlo díky 
výraznému nárůstu ceny materiálu, zejména zvýšení ceny železa. Cena za posouzení stavu střechy statikem byla ca 27 tis. 
Kč. Z toho důvodu se přesouvá 250.000 z položky BH Dukla – běžné výdaje na položku MAS Dukla úprava střechy – 
kapitálové výdaje. Z položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" se do konce roku 2021 nepředpokládají další 
nutné výdaje, proto se navrhuje vzniklou situaci řešit tímto způsobem. 

12.ZR 16.12.2021 392 Z/2598/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 575,0 tis. položka 211. "OMI – příjmy z poskytování služeb – provoz hřbitovů" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů – příkazní smlouva SmP" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. položka 211. "OMI – příjmy z poskytování služeb – provoz hřbitovů" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 590,0 tis. položka 213. "OMI – příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů – příkazní smlouva SmP" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. položka 23. "OMI – příjmy z prodeje hrobového příslušenství" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů – příkazní smlouva SmP" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení a narovnání finančních prostředků ve výdajové i v příjmové části na základě skutečnosti na úhradu 
služeb vzniklých v souvislosti s provozováním veřejných pohřebišť na základě uzavřené Příkazní smlouvy se Službami města 
Pardubic a.s. Předmětem příkazní smlouvy jsou všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město 
zabezpečují SmP a.s. Jedná se např. o výběr nájemného za pronájem pozemků - hrobových míst a služeb s tím spojených, 
vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť a další úkony. Platba za provoz hřbitovů je 
navržena SmP a.s., a proto je nutné v průběhu roku ji narovnat na skutečné úhrady. 

12.ZR 16.12.2021 393 Z/2599/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "Program podpory sportu" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Žadatel o individuální investiční dotaci – AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE bude v rámci poskytnuté dotace 
realizovat komplexní výměnu, pořízení a instalaci LED světelné výsledkové tabule včetně příslušenství v areálu 
plochodrážního stadionu ve Svítkově. 



12.ZR 16.12.2021 394 Z/2600/2021 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 360,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka – oprava střešního pláště nad 
hlavním pavilonem" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Rosická – 
oprava střešního pláště" na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka – oprava střešního pláště nad hlavním pavilonem" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
V současné době dochází k zatékání dešťových vod do objektu hlavní budovy ZŠ v důsledku poškození střešního pláště, a 
to i přes to, že je pravidelně prováděna jeho údržba. Dosud se provádí lokální opravy, ale ty jsou již nedostačující a 
neefektivní, jsou pouze dočasným řešením a krátce po opravě se další závada projeví v jiném místě. Další udržovací práce 
nejsou možné, vlivem působení povětrnostních podmínek a UV záření je stav krytiny hlavní budovy školy prakticky 
neopravitelný. Na základě znaleckého posudku a provedení sond bylo zjištěno poškození a defekty na střešním plášti, 
který přestal plnit základní funkci – vodotěsnost, stav střechy je hodnocen jako havarijní již vzhledem ke zjištění výskytu 
vody ve skladbě střechy, která bude v zimních měsících mrznout a dále způsobovat škody ve skladbě střechy i interiéru 
budovy. Je nutné v nejkratším čase provedení sanačních a opravných opatření, která uvedou střešní plášť do bezvadného 
stavu. O finanční prostředky na realizaci opravy jsme již žádali do rozpočtu na rok 2022, ale nebylo pokryto, vzhledem ke 
skutečnému stavu je však nutné uvedený stav neprodleně řešit. Při opravě bude provedeno odstranění a likvidace vrstev 
střešního pláště až na úroveň původního hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů. Odstraněny budou také komínky k 
odvětrávání, kanalizace a oplechování atiky. Nově bude provedena skladba střešního pláště, odvětrávací komínky, odvod 
dešťových vod, bude provedena oprava hromosvodu, oprava atiky. Bude provedena sanace střešního pláště v souladu se 
stávajícími technickými a technologickými standardy tak, aby nedocházelo k poškozování budovy a nevznikaly další škody 
na budově a majetku města. 

12.ZR 16.12.2021 395 Z/2601/2021 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 212. "MŠ Motýlek (J. Ressla) - odvod do rozpočtu zřizovatele" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu"). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši 15 000,- Kč a zároveň navýšení 
provozního příspěvku této organizace ve stejné výši na náklady související s běžným provozem MŠ. Mimořádně bylo nutné 
provést kabelový rozvod internetové sítě celé MŠ, proběhla rozsáhlá údržba zeleně zahrady MŠ a další nutné opravy a 
údržba. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní 
investice" na běžné transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových transferů položky 
„Strojní investice školských zařízení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "MŠ – 
Motýlek (J.  Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
posílení provozního rozpočtu školy z důvodu instalace rozvodu kabelové sítě IT a další související opravy a údržby. Celkový 
rozpočet školy se snížil z důvodu téměř 50 % výpadku školného od předškolních dětí, tedy dle legislativy neplatících dětí 
(což činí za období 09-12/2021 cca 70 tis. Kč). 



Závěr. 
změna 20.1.2022 396 Z/2660/2022 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 183,8 tis. položka 23xx "Předpokládaná dotace – Zprostředkující subjekt 
Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP 
– Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Předpokládaná výše dotace pro Zprostředkující subjekt Integrované územní 
investice činila Kč 3 147,0 tis. V průběhu roku 2021 statutární město Pardubice obdrželo dvě platby, a to ve výši Kč 1 135,2 
tis. a ve výši Kč 828,0 tis. Tato skutečnost je tedy zohledněna v závěrečné úpravě rozpočtu na rok 2021. 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 165,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné 
výdaje položky "ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky platy zaměstnanců na platy 
zaměstnanců v rámci dotace pro Zprostředkující subjekt ITI, které nejsou hrazeny z dotace (jedná se o nezpůsobilé výdaje) 
a tudíž musí být pokryty vlastními zdroji. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 397 Z/2661/2022 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17 984,9 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace – 
Centrální polytechnické dílny" na položku 421. "Centrální polytechnické dílny – dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46 015,1 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Centrální polytechnické dílny" 
a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny – dotace" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta I. část dotace na realizaci akce 
"Centrální polytechnické dílny" ve výši 17 984 851,- Kč. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 398 Z/2662/2022 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15 837,7 tis. v příjmové části rozpočtu položka 31. "Předpokládaná dotace – 
Rekonstrukce Památníku Zámeček" na položku 42. "Rekonstrukce Památníku Zámeček – dotace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Rekonstrukce Památníku Zámeček" 
a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce Památníku Zámeček – dotace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta závěrečná část dotace na 
realizaci akce "Rekonstrukce Památníku Zámeček" ve výši 15 837 621,- Kč. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 399 Z/2663/2022 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 1 712,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – ITI – 
Řízení strategie Integrované územní investice" na položku 41. "ITI – Řízení strategie Integrované územní investice – 
dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 200,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – ITI – Řízení 
strategie Integrované územní investice" na položku 41. "ITI – Řízení strategie Integrované územní investice – dotace" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši 943,2 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace – ITI – Řízení strategie Integrované 
územní investice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI – Řízení strategie Integrované 
územní investice – dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 



Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla Statutárnímu městu Pardubice v roce 2021 poskytnuta druhá část 
neinvestiční dotace ve výši Kč 1 912,8 tis. na projekt ITI Řízení strategie Integrované územní investice. Jedná se o víceleté 
financování. Celková výše dotace v roce 2021 činila 4 156 809,55 Kč. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 400 Z/2664/2022 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis., položka 31. "Předpokládaná výše dotace – SSmP – nákup 
elektromobilů" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "SSmP – nákup elektromobilů – 
dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
V roce 2021 nebyla akce realizována a byla přesunuta do rozpočtu města Pardubic na rok 2022. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 401 Z/2665/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 41. "Dotace MF – kompenzační bonus SR" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 byly statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuty finanční prostředky ke zmírnění negativních dopadů pandemie Covid_19. Příspěvek v celkové výši 4 260,60 Kč 
je neúčelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. položka 23. "Refundace nákladů v době nouzového stavu" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje dne 20.12.2021 usnesením č. R/748/21, byla statutárnímu městu 
Pardubice přidělena náhrada z rozpočtových prostředků KÚ Pk. Jedná se o částečnou refundaci nákladů obcím v roce 2021 
v době nouzového stavu a stavu pandemické pohotovosti dle §35 zákona č. 240/2000 Sb. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 402 Z/2666/2022 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 4 623,6 tis. v příjmové části rozpočtu položka 31. "Předpokládaná dotace – Galerie 
města Pardubic" na položku 42. "Galerie města Pardubic – dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 376,4 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Galerie města Pardubic" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Galerie města Pardubic – dotace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta I. část dotace na realizaci 
stavby Galerie města Pardubic ve výši 4 623 573,82 Kč. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 403 Z/2667/2022 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Státní příspěvek na 
výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče z odboru 6131 - 
Odbor sociálních věcí na odbor 914 - Kancelář tajemníka na dofinancování mzdových nákladů. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 404 Z/2669/2022 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. v rámci položky "IDS – radiová síť" (správce 
214 - Městská policie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
Dle postupů účtování je zaškolení obsluhy software, který bude využívat digitální radiová síť, běžných výdejem a nemůže 
tak vstupovat do pořizovací ceny této investice. Jedná se o společnou zakázku Městské policie Pardubice a Dopravního 
podniku města Pardubic. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 405 Z/2670/2022 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu II. (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 



Finanční prostředky jsou určeny na nákup jednorázových nanoroušek, respirátorů FFP2 a antigenních testů pro 
zaměstnance MmP. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 406 Z/2671/2022 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců 
MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON – Příspěvek na výkon sociální práce" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků, které nebyly pokryty dotací ze státního rozpočtu 
na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrana dětí. Dle rozhodnutí č.j.: MPSV-2021/66748-227/1 ze 
dne 26.4.2021 byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace ve výši Kč 3 635,0 tis., zbývající část finančních 
prostředků na mzdové náklady sociálních pracovníků nad rámec poskytnuté dotace je hrazena z rozpočtu MmP. Celková 
výše mzdových nákladů sociálních pracovníků za rok 2021 činí Kč 4 755,0 tis. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 407 Z/2672/2022 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 190,5 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace – RPS 
Polabiny - ul. K. Šípka – XVI. etapa" na položku 42. "Dotace SFPI – RPS ul. K. Šípka – XVI. etapa" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 708,8 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – RPS Polabiny - ul. K. Šípka – XVI. 
etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. K. Šípka – XVI. etapa – 
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Úprava rozpočtu příjmové i výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v roce 2021 ve výši 3 190 460,- Kč 
– projekt "Regenerace panelových sídlišť - ul. Karla Šípka – XVI. etapa". Realizace a financování akce ukončeno v roce 2021. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 408 Z/2673/2022 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 054,1 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace – Obnova stromořadí v chodníku 
ul. Jahnova" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. 
Jahnova – dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Úprava rozpočtu příjmové i výdajové části na základě skutečné výše proplacené zálohy na dotaci v roce 2021 ve výši 2 334 
865,11 Kč – projekt "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova". Realizace a čerpání dotace proběhne v roce 2022. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 409 Z/2674/2022 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši 73 353,2 položka 31. "Předpokládaná dotace – Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd 
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Úprava rozpočtu příjmové i výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v roce 2021 v celkové výši 143 646 
726,06 Kč – projekt "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská". Dokončení realizace a dočerpání dotace v roce 2022. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 410 Z/2675/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,7 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "SOU Labská a SOU Pardubice – pojistné náhrady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o pojistné plnění za odstranění vodovodní škody v objektu U Josefa 118, který má od města Pardubic pronajatý 
Labská SOŠ a SOU. Škola si následky havárie opravy na své náklady, pojišťovna zaslala městu pojistné plnění ve výši 55 
635,- Kč dne 1.10.2021. Finanční prostředky byly zaslány škole. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 411 Z/2676/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka 24. "Přijaté splátky půjčených prostředků – TJ Sokol Pardubice 
I" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 



Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "Přijaté splátky půjčených prostředků – Česká abilympijská 
asociace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
Dne 6.9.2021 byla na účet města připsána splátka dluhu ve výši Kč 100,0 tis. od České abilympijské asociace a dne 
1.12.2021 byla na účet města připsána splátka dluhu ve výši Kč 220,0 tis. od Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice I. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 412 Z/2677/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 41. "Převody mezi rozpočty obcí – veřejnoprávní smlouvy" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve 
stejné výši. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 41. "Převody mezi rozpočty obcí – veřejnoprávní smlouvy" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) ve stejné výši. 
Jedná se o příjem vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv mezi Městskou policií a obcemi ve výši Kč 4,0 tis. a mezi 
statutárním městem Pardubice a městem Lázně Bohdaneč ve výši 40 920,- vykonávání působnosti obecného stavebního 
úřadu. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 413 Z/2678/2022 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 23. "ORS – předpokládané příjmy ze vstupného – zimní 
sportovní park" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 
- Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Tato příjmová položka byla nastavena v rozpočtu pro rok 2021 při tvorbě rozpočtu v 09/2020 a to pro variantu výběru 
vstupného ze strany města Pardubice a plateb nákladů projektu městem Pardubice za měsíc 12/2021. Pro ročník 
2021/2022 byla jako vhodnější zvolena varianta uzavření Smlouvy obecného hospodářského zájmu mezi městem a 
Dostihovým spolkem a.s. v kombinaci s dotační smlouvou, kdy veškeré výnosy a náklady projektu nese Dostihový spolek 
a.s., který městu musí vyúčtovat příslušnou dotační podporu projektu. V rámci změn rozpočtu r. 2021 však nedošlo k 
narovnání rozpočtu dle příslušného smluvního vztahu, proto je toto narovnání navrženo až v rámci 
vypořádání/vyhodnocení rozpočtu r. 2021. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 414 Z/2679/2022 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Audit, ekonomické 
poradenství" na běžné výdaje položky "Finanční operace – služby finančních ústavů" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti – v průběhu roku došlo k nárůstu bankovních poplatků především z důvodu 
nárůstu plateb bankovní kartou. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 415 Z/2680/2022 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 114,5 tis. z běžných výdajů položky "Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti v rámci přímých a nepřímých nákladů dotačního projektu "Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání II". 

Závěr. 
změna 20.1.2022 416 Z/2681/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 751,0 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO (1,5 %)" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 398,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO (závislá činnost)" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 



Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 220,4 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO (poplatníci)" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 359,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO (vybíraná srážkou)" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 155 845,3 tis. položka 11. "Daň z příjmů PO" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních prostředků – daňových příjmů v roce 
2021. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 417 Z/2682/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26 455,8 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje pozemků" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 401,1 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje bytů" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 800,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních prostředků za prodej pozemků, bytů a 
nebytových prostor. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 418 Z/2683/2022 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,7 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk – MŠ Mozaika – potravinová pomoc" 
a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – MŠ Mozaika – potravinová pomoc" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).  
Jedná se o vratku nevyužitých dotačních finančních prostředků – Operační program Potravinová pomoc dětem ve vážné 
sociální nouzi v Pardubickém kraji II – MŠ Mozaika (Závodu míru) ve výši 14 647,6 Kč. Finanční prostředky byly převedeny 
do rozpočtu KÚ Pardubického kraje. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,9 tis. položka 22. "FV minulých let – MŠ Duha – vratka dotace" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – MŠ Duha – vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,1 tis. položka 22. "FV minulých let – MŠ Mladých – vratka dotace" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – MŠ Mladých – vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,8 tis. položka 22. "FV minulých let – MŠ Klubíčko – vratky dotací" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – MŠ Klubíčko – vratky dotací" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. položka 22. "FV minulých let – MŠ Wintrova – vratka dotace" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – MŠ Wintrova – vratka dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 92,2 tis. položka 22. "FV minulých let – ZŠ Br. Veverkových – vratka dotace" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – ZŠ Br. Veverkových – vratka dotace" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). 



Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,3 tis. položka 22. "FV minulých let – ZŠ Družstevní – vratka dotace" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – ZŠ Družstevní – vratka dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,5 tis. položka 22. "FV minulých let – ZŠ Prodloužená – vratka dotace" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – ZŠ Prodloužená – vratka dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 117,6 tis. položka 22. "FV minulých let – DDM Alfa – vratka dotace" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV – DDM Alfa – vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
Jedná se o vratky nevyužitých finančních prostředků z dotačních programů OP VVV a OP PMP MŠMT poskytnutých 
pardubickým základním a mateřským školám. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 419 Z/2684/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. položka 41. "DDM Alfa – dotace Pk – soutěže" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk – DDM Alfa – soutěže" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 31 000,- Kč z programu 
Soutěže pro DDM Alfa Pardubice. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 943,0 tis. položka 41. "SSmP – dotace na provoz" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné transfery položky "SSmP – dotace na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.  
Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 4 943,- Kč na podporu 
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková výši poskytnuté 
dotace SSmP v roce 2021 činila 117 456,6 tis. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 110,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace – URBACT – Tech Revolution" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "URBACT – Tech Revolution – dotace" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) ve stejné výši.  
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijaté dotace na projekt Tech Revolution. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 440,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace – MAP II" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MAP II – dotace" (správce 911 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace – MAP II" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MAP II – dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijaté dotace na projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 420 Z/2685/2022 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 115,6 tis. položka 22. "Finanční vypořádání minulých let – dotace volby" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Jedná se o příjem doplatku dotace na volby do 1/3 Senátu a do Zastupitelstva 
kraje za rok 2020 ve výši 115 524,03 Kč. 

Závěr. 
změna 20.1.2022 421 Z/2686/2022 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 84,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček –

expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci kapitoly "Odboru rozvoje a strategie" položky "Památník 
Zámeček" z výdajů kapitálových na výdaje běžné ve výši 84 tis. Kč. V rámci vyvedení majetku na příspěvkovou organizaci 
dochází k narovnání běžných výdajů položky služeb, kdy se jedná o úklid v rámci finalizace expozice a dodávky služeb od 
Východočeského muzea Pardubice na základě smluvních vztahů. 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 

Městský obvod Pardubice I 

Střed 
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 01274046 Městský obvod Pardubice I

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 44 529 900,00 55 467 200,00 68 720 168,08

Nedaňové příjmy 1 341 000,00 691 000,00 514 033,85

Kapitálové příjmy     8 591,00

Přijaté transfery   2 209 913,74 109 248 195,36

PŘÍJMY CELKEM 45 870 900,00 58 368 113,74 178 490 988,29

Konsolidace příjmů   1 502 113,74 108 540 420,68

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 45 870 900,00 56 866 000,00 69 950 567,61

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 30 549 900,00 41 487 200,00 52 265 064,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 30 549 900,00 41 487 200,00 52 265 064,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 30 549 900,00 41 487 200,00 52 265 064,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 11 000 000,00 11 000 000,00 11 669 756,83

1341 Poplatek ze psů 500 000,00 500 000,00 460 864,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 3 907 513,25

1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 100 000,00 90 980,00

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 13 600 000,00 13 600 000,00 16 129 114,08

1361 Správní poplatky 380 000,00 380 000,00 325 990,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 380 000,00 380 000,00 325 990,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 13 980 000,00 13 980 000,00 16 455 104,08

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 44 529 900,00 55 467 200,00 68 720 168,08

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 340 000,00 340 000,00 234 180,00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150 000,00 150 000,00 9 901,00

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 490 000,00 490 000,00 244 081,00

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU     13 659,51

2140 Neúrok.příjmy z fin.derivátů kromě k vl.dluhop.     13 659,51

2141 Příjmy z úroků (část) 71 000,00 71 000,00 56 440,11

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 71 000,00 71 000,00 56 440,11

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 561 000,00 561 000,00 314 180,62

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120 000,00 120 000,00 100 262,23

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 120 000,00 120 000,00 100 262,23

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 120 000,00 120 000,00 100 262,23

2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku     3 990,00

231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU     3 990,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 94 951,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 650 000,00   650,00

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 660 000,00 10 000,00 95 601,00

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 660 000,00 10 000,00 99 591,00

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 341 000,00 691 000,00 514 033,85

3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku     8 591,00

311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)     8 591,00

31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ     8 591,00

3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3)     8 591,00

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 45 870 900,00 56 158 200,00 69 242 792,93

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   697 800,00 697 774,68

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   697 800,00 697 774,68

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   10 000,00 10 000,00

412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ   10 000,00 10 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů   960 913,74 104 375 878,16

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   541 200,00 541 182,52
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4138 Převody z vlastní pokladny     3 623 360,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   1 502 113,74 108 540 420,68

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY   2 209 913,74 109 248 195,36

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4)   2 209 913,74 109 248 195,36

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 45 870 900,00 58 368 113,74 178 490 988,29
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 46 168 900,00 68 929 231,13 159 989 749,93

Kapitálové výdaje 3 060 000,00 11 920 000,00 4 577 088,38

VÝDAJE CELKEM 49 228 900,00 80 849 231,13 164 566 838,31

Konsolidace výdajů   11 898 213,74 118 936 538,16

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 49 228 900,00 68 951 017,39 45 630 300,15

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 12 370 000,00 12 275 000,00 10 997 696,00

5019 Ostatní platy   5 700,00 5 617,00

501 PLATY 12 370 000,00 12 280 700,00 11 003 313,00

5021 Ostatní osobní výdaje 545 000,00 1 189 000,00 1 024 938,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 954 000,00 1 954 000,00 1 927 796,00

5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené   1 400,00 1 360,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 499 000,00 3 144 400,00 2 954 094,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 3 254 000,00 3 280 900,00 3 120 290,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 269 000,00 1 288 000,00 1 222 410,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 58 000,00 58 000,00 48 853,89

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem   3 000,00 1 995,00

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 4 581 000,00 4 629 900,00 4 393 548,89

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví   68 900,00 66 965,26

504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ   68 900,00 66 965,26

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 19 450 000,00 20 123 900,00 18 417 921,15

5123 Podlimitní technické zhodnocení 30 000,00 30 000,00  

512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem 30 000,00 30 000,00  

5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 153 500,00 105 275,92

5133 Léky a zdravotnický materiál 125 000,00 65 200,00 63 266,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 2 657,00

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 600 000,00 443 800,00 334 959,72

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 281 900,00 1 368 300,00 985 824,83

513 NÁKUP MATERIÁLU 2 121 900,00 2 045 800,00 1 491 983,47

5151 Studená voda 785 000,00 308 000,00 136 972,93

5152 Teplo 120 000,00 171 000,00 120 484,55

5154 Elektrická energie 605 000,00 645 000,00 455 034,43

5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 205 000,00 181 771,09

5157 Teplá voda 20 000,00 20 000,00  

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 1 610 000,00 1 349 000,00 894 263,00

5161 Poštovní služby 300 000,00 133 300,00 125 968,00

5162 Služby elektronických komunikací 130 000,00 140 000,00 121 972,72

5163 Služby peněžních ústavů 63 000,00 108 000,00 91 515,02

5164 Nájemné   70 300,00 54 116,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 235 000,00 233 842,20

5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 85 700,00 48 592,15

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 180 000,00 243 600,00 232 343,68

5169 Nákup ostatních služeb 15 170 000,00 14 754 200,00 12 108 975,19

516 NÁKUP SLUŽEB 16 123 000,00 15 770 100,00 13 017 324,96

5171 Opravy a udržování 4 450 000,00 7 108 000,00 6 309 008,40

5172 Programové vybavení 200 000,00 172 300,00  

5173 Cestovné 10 000,00 10 000,00 470,00

5175 Pohoštění 100 000,00 90 000,00 49 924,77

517 OSTATNÍ NÁKUPY 4 760 000,00 7 380 300,00 6 359 403,17

5194 Věcné dary 97 000,00 97 000,00 56 368,00
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy   26 000,00 499,00

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 97 000,00 123 000,00 56 867,00

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 24 741 900,00 26 698 200,00 21 819 841,60

5222 Neinvestiční transfery spolkům   11 500,00 11 500,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

  11 500,00 11 500,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

  11 500,00 11 500,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   56 000,00 56 000,00

5339 Neinvestiční transfery cizím PO 100 000,00 76 000,00  

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 100 000,00 132 000,00 56 000,00

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   960 913,74 960 913,74

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     106 583 944,42

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   10 937 300,00 10 937 300,00

5348 Převody do vlastní pokladny     454 380,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   11 898 213,74 118 936 538,16

5361 Nákup kolků   500,00 500,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 205 900,00 44 615,02

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 150 000,00 206 400,00 45 115,02

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 250 000,00 12 236 613,74 119 037 653,18

5424 Náhrady mezd v době nemoci 97 000,00 183 000,00 171 650,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 97 000,00 183 000,00 171 650,00

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 695 000,00 917 400,00 531 184,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 695 000,00 917 400,00 531 184,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 792 000,00 1 100 400,00 702 834,00

5632 Neinv.půjč.prostř.státním fondům   5 000,00  

563 NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   5 000,00  

56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY   5 000,00  

5901 Nespecifikované rezervy 885 000,00 8 703 617,39  

5903 Rezerva na krizová opatření 50 000,00 50 000,00  

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 935 000,00 8 753 617,39  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 935 000,00 8 753 617,39  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 46 168 900,00 68 929 231,13 159 989 749,93

6121 Budovy, haly a stavby 3 060 000,00 10 820 000,00 3 634 954,38

6122 Stroje, přístroje a zařízení   200 000,00 169 158,00

6123 Dopravní prostředky   900 000,00 772 976,00

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 3 060 000,00 11 920 000,00 4 577 088,38

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 3 060 000,00 11 920 000,00 4 577 088,38

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 3 060 000,00 11 920 000,00 4 577 088,38

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 49 228 900,00 80 849 231,13 164 566 838,31

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -3 358 000,00 -22 481 117,39 13 924 149,98
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 3 358 000,00 22 481 117,39 -13 920 527,98

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901     -3 622,00

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 358 000,00 22 481 117,39 -13 924 149,98

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 22 272 155,84 13 365 967,64 35 638 123,48 -13 365 967,64

Běžné účty fondů ÚSC 208 961,55 472 199,34 681 160,89 -472 199,34

Běžné účty celkem 22 481 117,39 13 838 166,98 36 319 284,37 -13 838 166,98

Pokladna   82 361,00 82 361,00 -82 361,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     208 961,55
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 1 000,00 961 913,74 962 189,74

Výdaje celkem 723 000,00 1 170 875,29 489 990,40

Obrat -722 000,00 -208 961,55 472 199,34

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -722 000,00 -208 961,55 681 160,89

Změna stavu 722 000,00 208 961,55 -472 199,34

Financování  - třída 8 722 000,00 208 961,55  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software 64 736,00   64 736,00

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 300 111,71   300 111,71

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 6 590 695,58 836 834,00 7 427 529,58

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 397 805,38 228 272,46 4 626 077,84

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky      

Kulturní předměty 45 600,00   45 600,00

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji      

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 324 627,80 -3 034 298,60 2 290 329,20

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru -64 520,20 -72,00 -64 592,20

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -300 111,71   -300 111,71

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -3 705 420,18 -429 362,26 -4 134 782,44

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 397 805,38 -228 272,46 -4 626 077,84

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

Opravné položky k douhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k pozemkům      

Opravné položky ke kulturním předmětům      

Opravné položky ke stavbám      

Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům
hm.mov.věcí

     

Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému
majetku

-655 843,00 353 308,50 -302 534,50
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VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   10 000,00 10 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů   960 913,74 104 375 878,16

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  541 200,00 541 182,52

4138 Převody z vlastní pokladny     3 623 360,00

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   960 913,74 960 913,74

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     106 583 944,42

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  10 937 300,00 10 937 300,00

5348 Převody do vlastní pokladny     454 380,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 697 800,00  x 697 774,68  x

98071 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00  x 0,00  x

98071 5019 Ostatní platy x 5 700,00  x 5 617,00 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 537 800,00  x 536 906,00 

98071 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 1 400,00  x 1 360,00 

98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 35 900,00  x 35 541,00 

98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 14 000,00  x 12 898,00 

98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 2 000,00  x 1 906,00 

98071 5132 Ochranné pomůcky x 3 800,00  x 3 769,00 

98071 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek x 13 800,00  x 13 698,00 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 100,00  x 2 075,00 

98071 5161 Poštovní služby x 10 300,00  x 10 231,30 

98071 5164 Nájemné x 40 300,00  x 40 244,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 30 700,00  x 29 211,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 697 800,00  697 800,00  697 774,68  693 456,30 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Statutární město Pardubice  
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 
(v Kč) 
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II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy – informativně

VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Vypořádání finančních vztahů s městem
X. Přehled o stavu pohledávek vzniklých ze zabezpečovaných činností

XI. Informace o hospodaření zřízených organizačních složek
XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
XIII. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 

Daňové příjmy 36 293 900,00 46 847 800,00 55 699 517,15 118,89 

Nedaňové příjmy 760 000,00 390 600,00 453 443,43 116,08 

Kapitálové příjmy    ***** 

Přijaté transfery  4 764 900,00 46 296 099,58 971,60 

PŘÍJMY CELKEM 37 053 900,00 52 003 300,00 102 449 060,16 197,00 

Konsolidace příjmů  4 194 800,00 45 725 970,89 1 090,06 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 37 053 900,00 47 808 500,00 56 723 089,27 118,64 
 
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 24 273 900,00 33 067 800,00 41 658 348,00 125,98 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 9 900 000,00 10 300 000,00 10 415 810,02 101,12 
0000 1341 Poplatek ze psů 500 000,00 500 000,00 533 418,91 106,68 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500 000,00 2 900 000,00 3 003 980,22 103,59 
0000 1361 Správní poplatky 120 000,00 80 000,00 87 960,00 109,95 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  570 100,00 570 128,69 100,01 

0000 Bez ODPA 36 293 900,00 47 417 900,00 56 269 645,84 118,67 

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 45 000,00 53 540,00 118,98 
3314 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000,00 4 000,00 50,00 1,25 
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00   

3314 Činnosti knihovnické 50 000,00 50 000,00 53 590,00 107,18 

3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  75 600,00 75 625,00 100,03 
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary  115 000,00 115 000,00 100,00 

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.  190 600,00 190 625,00 100,01 

3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  5 000,00 5 000,00 100,00 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  5 000,00 5 000,00 100,00 

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 300,00 2 300,00 2 299,00 99,96 
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 7 700,00 11 200,00 11 250,00 100,45 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00 13 500,00 13 549,00 100,36 

3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů  20 000,00 20 000,00 100,00 

3729 Ostatní nakládání s odpady  20 000,00 20 000,00 100,00 

3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  1 200,00 1 275,00 106,25 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  1 200,00 1 275,00 106,25 

5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 70 000,00 100 412,00 143,45 
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 10 000,00 2 509,22 25,09 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 70 000,00 80 000,00 102 921,22 128,65 

6114 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 600 000,00   ****** 

6114 Volby do Parlamentu ČR 600 000,00   ****** 

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 100,00 12,00 12,00 
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 900,00 500,00 100,00 20,00 
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  1 700,00 2 950,00 173,53 

6171 Činnost místní správy 10 000,00 2 300,00 3 062,00 133,13 

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 28 000,00 63 421,21 226,50 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 28 000,00 63 421,21 226,50 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů  528 100,00 38 611 999,00 ****** 
6330 4137 Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody  561 300,00 561 215,79 99,98 
6330 4138 Převody z vlastní pokladny   3 447 388,00 ****** 
6330 4251 Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy  3 105 400,00 3 105 368,10 100,00 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  4 194 800,00 45 725 970,89 ****** 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 37 053 900,00 52 003 300,00 102 449 060,16 197,00 
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 

Běžné výdaje 37 305 900,00 52 310 800,00 82 137 453,58 157,01 

Kapitálové výdaje 11 623 000,00 16 222 000,00 14 555 871,74 89,72 

VÝDAJE CELKEM 48 928 900,00 68 532 800,00 96 693 325,32 141,09 

Konsolidace výdajů  14 407 200,00 55 938 487,00 388,26 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 48 928 900,00 54 125 600,00 40 754 838,32 75,29 
 
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 70 000,00   
2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 100 000,00 54 450,00 54,45 
2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 500 000,00 1 432 063,93 95,47 

2212 Silnice 1 270 000,00 1 670 000,00 1 486 513,93 89,01 

2219 5164 Nájemné 9 000,00 9 000,00   
2219 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 600 000,00 597 713,17 99,62 
2219 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00   
2219 6121 Budovy, haly a stavby 10 353 000,00 8 434 800,00 7 294 360,80 86,48 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 563 000,00 9 044 800,00 7 892 073,97 87,26 

2223 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00   

2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 20 000,00   

2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00   
2229 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00   
2229 5171 Opravy a udržování 80 000,00 280 000,00 147 334,23 52,62 

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 110 000,00 310 000,00 147 334,23 47,53 

3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  9 200,00 9 200,00 100,00 

3122 Střední odborné školy  9 200,00 9 200,00 100,00 

3311 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  9 800,00 9 800,00 100,00 

3311 Divadelní činnost  9 800,00 9 800,00 100,00 

3312 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00   ****** 
3312 5175 Pohoštění  7 000,00 2 450,00 35,00 
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům  18 900,00 6 400,00 33,86 

3312 Hudební činnost 7 000,00 25 900,00 8 850,00 34,17 

3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 600 000,00 600 000,00 565 188,00 94,20 
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 150 000,00 144 878,00 96,59 
3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 56 000,00 56 000,00 52 577,00 93,89 
3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 398,10 79,94 
3314 5123 Podlimitní technické zhodnocení 5 000,00 15 000,00 10 637,11 70,91 
3314 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00   
3314 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 4 000,00 3 078,06 76,95 
3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 268,00 26,80 
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120 000,00 120 000,00 119 850,77 99,88 
3314 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000,00 15 000,00 13 931,94 92,88 
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 25 000,00 5 086,78 20,35 
3314 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00   
3314 5162 Služby elektronických komunikací 11 000,00 11 000,00 10 297,80 93,62 
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 20 000,00 23 000,00 22 878,00 99,47 
3314 5169 Nákup ostatních služeb 97 000,00 94 000,00 88 793,96 94,46 
3314 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00   
3314 5175 Pohoštění 200,00 200,00   
3314 5194 Věcné dary 8 300,00 8 300,00 2 790,00 33,61 
3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00   
3314 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 4 000,00 4 000,00 3 997,00 99,93 
3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 47 000,00 47 000,00 44 488,00 94,66 
3314 5901 Nespecifikované rezervy 500,00 500,00   

3314 Činnosti knihovnické 1 195 000,00 1 207 000,00 1 091 138,52 90,40 

3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 86 000,00 77 000,00 76 557,00 99,42 
3349 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 36 000,00 35 332,00 98,14 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000,00 143 000,00 141 889,00 99,22 

3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 12 600,00 12 600,00 100,00 
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 25 000,00 21 310,40 85,24 
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 11 000,00 3 528,50 32,08 
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Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
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3399 5164 Nájemné  55 000,00 32 500,00 59,09 
3399 5169 Nákup ostatních služeb 551 000,00 554 200,00 303 619,91 54,79 
3399 5175 Pohoštění 27 000,00 95 800,00 34 380,74 35,89 
3399 5194 Věcné dary 125 000,00 159 000,00 104 880,50 65,96 

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 723 000,00 912 600,00 512 820,05 56,19 

3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00   
3412 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 12 901,00 32,25 
3412 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 13 000,00 13,00 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 160 000,00 160 000,00 25 901,00 16,19 

3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00   
3419 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00   
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  5 000,00 3 992,00 79,84 
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům  99 900,00 99 900,00 100,00 

3419 Ostatní sportovní činnost 5 000,00 109 900,00 103 892,00 94,53 

3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00   
3421 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 56 576,00 70,72 
3421 5171 Opravy a udržování 780 000,00 665 000,00 358 531,44 53,91 
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům  22 000,00 22 000,00 100,00 
3421 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00   

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 180 000,00 1 087 000,00 437 107,44 40,21 

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům  6 000,00 6 000,00 100,00 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  6 000,00 6 000,00 100,00 

3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  19 000,00 19 000,00 100,00 
3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům  15 000,00 15 000,00 100,00 

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným  34 000,00 34 000,00 100,00 

3631 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 000,00 100 000,00 97 405,00 97,41 
3631 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 260 000,00 174 109,00 66,97 
3631 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 235 000,00 164 574,52 70,03 
3631 6341 Investiční transfery obcím  1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

3631 Veřejné osvětlení 430 000,00 1 695 000,00 1 536 088,52 90,62 

3639 5123 Podlimitní technické zhodnocení  15 000,00 10 545,15 70,30 
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00 130 000,00 127 715,50 98,24 
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2 341,15 11,71 
3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 428,69 57,14 
3639 5171 Opravy a udržování 800 000,00 900 000,00 757 144,50 84,13 
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400,00 400,00 399,00 99,75 
3639 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 395 000,00 351 626,00 89,02 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 240 400,00 1 480 400,00 1 261 199,99 85,19 

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00   
3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 590 000,00 2 060 000,00 1 832 365,59 88,95 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 600 000,00 2 070 000,00 1 832 365,59 88,52 

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 100 000,00 1 763 600,00 1 388 196,00 78,71 
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 473 000,00 389 600,00 345 516,00 88,68 
3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 190 000,00 159 800,00 125 384,00 78,46 
3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000,00 9 000,00 6 197,68 68,86 
3745 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 2 815,00 56,30 
3745 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 100 000,00 53 224,07 53,22 
3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 170,00 17,00 
3745 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 30 000,00 15 894,56 52,98 
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 174 000,00 175 000,00 141 294,71 80,74 
3745 5151 Studená voda 30 000,00 46 000,00 42 064,79 91,45 
3745 5154 Elektrická energie 54 600,00 38 600,00 28 779,39 74,56 
3745 5162 Služby elektronických komunikací 7 000,00 7 000,00 4 226,16 60,37 
3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 25 000,00 3 750,00 15,00 
3745 5169 Nákup ostatních služeb 7 991 000,00 8 041 000,00 7 532 529,06 93,68 
3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 9 800,00 49,00 
3745 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00   
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 50 000,00 35 744,00 71,49 
3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 119 000,00 119 000,00 72 314,75 60,77 
3745 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 142 780,00 71,39 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 586 600,00 11 187 600,00 9 950 680,17 88,94 

3749 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 41 392,77 82,79 

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00 50 000,00 41 392,77 82,79 

3900 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00   
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3900 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organ 

 18 400,00 18 400,00 100,00 

3900 5492 Dary obyvatelstvu  2 000,00 2 000,00 100,00 

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 5 000,00 25 400,00 20 400,00 80,31 

5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 109 000,00 82 403,00 75,60 
5213 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 6 000,00 2 196,00 36,60 
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 100 000,00 100 000,00   

5213 Krizová opatření 113 000,00 215 000,00 84 599,00 39,35 

5269 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím  100 000,00 100 000,00 100,00 

5269 Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy  100 000,00 100 000,00 100,00 

6112 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 1 063,00 21,26 
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 6 000,00 30,00 
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 790 000,00 1 790 000,00 1 678 716,00 93,78 
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 000,00 5 000,00   
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 255 000,00 255 000,00 236 672,00 92,81 
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 165 000,00 165 000,00 152 827,00 92,62 
6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 361,00 7,22 
6112 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 3 328,92 66,58 
6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00   
6112 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 10 125,00 92,05 
6112 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00   
6112 5175 Pohoštění 20 000,00 10 000,00 5 106,00 51,06 
6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00   
6112 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 000,00 28 000,00 26 800,00 95,71 

6112 Zastupitelstva obcí 2 334 000,00 2 324 000,00 2 120 998,92 91,27 

6114 5019 Ostatní platy  9 729,00 9 729,00 100,00 
6114 5021 Ostatní osobní výdaje  566 818,00 486 994,00 85,92 
6114 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen  1 300,00 1 299,50 99,96 
6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  3 292,00 3 292,00 100,00 
6114 5133 Léky a zdravotnický materiál  12 577,00 12 577,00 100,00 
6114 5139 Nákup materiálu j.n.  11 570,00 11 569,71 100,00 
6114 5161 Poštovní služby  10 297,00 10 297,00 100,00 
6114 5162 Služby elektronických komunikací  1 809,00 1 808,95 100,00 
6114 5164 Nájemné  28 600,00 28 600,00 100,00 
6114 5169 Nákup ostatních služeb  26 208,00 26 208,00 100,00 
6114 5901 Nespecifikované rezervy 600 000,00   ****** 

6114 Volby do Parlamentu ČR 600 000,00 672 200,00 592 375,16 88,12 

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 7 250 000,00 7 250 000,00 6 867 643,00 94,73 
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00   
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 785 000,00 1 785 000,00 1 735 939,00 97,25 
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 665 000,00 665 000,00 629 962,00 94,73 
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 31 000,00 31 000,00 29 282,66 94,46 
6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 10 000,00   
6171 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 12 936,05 64,68 
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 274,00 9,13 
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 14 031,00 28,06 
6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 65 000,00 93 000,00 86 593,01 93,11 
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 167 000,00 177 000,00 82 658,29 46,70 
6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 56 668,75 56,67 
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 5 397,00 35,98 
6171 5161 Poštovní služby 300 000,00 300 000,00 258 222,20 86,07 
6171 5162 Služby elektronických komunikací 45 000,00 45 000,00 18 930,75 42,07 
6171 5164 Nájemné 5 000,00 16 000,00 10 708,00 66,93 
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 90 000,00 8 000,00 8,89 
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 130 000,00 80 000,00 69 844,00 87,31 
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 80 000,00 80 000,00 67 655,84 84,57 
6171 5169 Nákup ostatních služeb 494 000,00 473 000,00 393 801,94 83,26 
6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 70 000,00 20 907,93 29,87 
6171 5172 Programové vybavení 35 000,00 35 000,00   
6171 5173 Cestovné 25 000,00 15 000,00 4 377,00 29,18 
6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 849,00 18,49 
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 
6171 5192 Poskytnuté náhrady 8 500,00 8 500,00   
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 50 000,00 48 068,00 96,14 
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 358 000,00 358 000,00 332 010,75 92,74 
6171 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 472 000,00 417 330,42 88,42 
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6171 Činnost místní správy 12 423 000,00 12 333 000,00 11 174 590,59 90,61 

6173 5021 Ostatní osobní výdaje  22 000,00 20 600,00 93,64 
6173 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  2 000,00 1 854,00 92,70 
6173 5139 Nákup materiálu j.n.  2 000,00 1 274,18 63,71 
6173 5161 Poštovní služby  1 000,00 81,00 8,10 
6173 5169 Nákup ostatních služeb  800,00 729,21 91,15 

6173 Místní referendum  27 800,00 24 538,39 88,27 

6310 5163 Služby peněžních ústavů 87 000,00 97 000,00 94 766,56 97,70 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 87 000,00 97 000,00 94 766,56 97,70 

6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  528 100,00 488 120,00 92,43 
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   41 054 520,00 ****** 
6330 5347 Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody  8 793 900,00 8 793 900,00 100,00 
6330 5348 Převody do vlastní pokladny   516 747,00 ****** 
6330 6363 Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje  5 085 200,00 5 085 200,00 100,00 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  14 407 200,00 55 938 487,00 388,27 

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 15 000,00 14 322,52 95,48 

6399 Ostatní finanční operace 17 000,00 15 000,00 14 322,52 95,48 

6409 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 8 000,00   
6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 029 900,00 7 076 000,00   

6409 Ostatní činnosti j.n. 2 069 900,00 7 084 000,00   

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 48 928 900,00 68 532 800,00 96 693 325,32 141,09 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -11 875 000,00 -16 529 500,00 5 755 734,84 -34,82 
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 
 

Krátkodobé financování z tuzemska 

 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111    ****** 

 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112    ****** 

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113    ****** 
 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114    ****** 

 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech kromě 

     

 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 11 875 000,00 16 529 500,00 -5 755 734,84 -34,82 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117    ****** 
 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118    ****** 

Dlouhodobé financování z tuzemska 

 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121    ****** 

 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122    ****** 

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123    ****** 
 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124    ****** 

 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125    ****** 

 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127    ****** 
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128    ****** 

Krátkodobé financování ze zahraničí 

 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211    ****** 

 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212    ****** 

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213    ****** 
 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214    ****** 

 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků 
ze zahraničí 

     

 jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215    ****** 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217    ****** 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218    ****** 

Dlouhodobé financování ze zahraničí 

 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221    ****** 

 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222    ****** 

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223    ****** 
 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224    ****** 

 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225    ****** 

 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227    ****** 
 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228    ****** 

Opravné položky k peněžním operacím 

 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

 příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901    ****** 

 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902    ****** 
 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905    ****** 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 11 875 000,00 16 529 500,00 -5 755 734,84 -34,82 

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů 
 

Základní běžný účet ÚSC 16 309 833,43 5 753 150,62 22 062 984,05 -5 753 150,62 

Běžné účty fondů ÚSC 184 246,22 11 064,22 195 310,44 -11 064,22 
Běžné účty celkem 16 494 079,65 5 764 214,84 22 258 294,49 -5 764 214,84 

Pokladna 35 515,00 -8 480,00 27 035,00 8 480,00 
 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 

Počáteční zůstatek   184 246,22 ****** 

Příjmy celkem  528 100,00 488 139,72 92,43 

Výdaje celkem 720 000,00 712 300,00 477 075,50 66,98 
Obrat -720 000,00 -184 200,00 11 064,22 -6,01 
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Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -720 000,00 -184 200,00 195 310,44 -106,03 
Změna stavu 720 000,00 184 200,00 -11 064,22 -6,01 

Financování  - třída 8 720 000,00 184 200,00   

 

VI. MAJETEK 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    

 Software 63 526,50  63 526,50 
 Ocenitelná práva    

 Povolenky na emise a preferenční limity    

 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 614 989,46  614 989,46 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 Stavby    

 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 149 908,82  1 149 908,82 

 Pěstitelské celky trvalých porostů    
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 975 379,32 270 919,94 3 246 299,26 

 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 972 363,00 816 723,00 1 789 086,00 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    

 Oprávky k softwaru -61 943,00 -264,00 -62 207,00 
 Oprávky k ocenitelným právům    

 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -614 989,46  -614 989,46 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

 Oprávky ke stavbám    
 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -790 033,65 -60 668,00 -850 701,65 

 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    

 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 975 379,32 -270 919,94 -3 246 299,26 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RU 

4134 Převody z rozpočtových účtů  528 100,00 38 611 999,00 7 311,49 

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi - příjmy 

 561 300,00 561 215,79 99,98 

4138 Převody z vlastní pokladny   3 447 388,00  

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů  528 100,00 488 120,00 92,43 
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   41 054 520,00  

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi - výdaje 

 8 793 900,00 8 793 900,00 100,00 

5348 Převody do vlastní pokladny   516 747,00  

6341 Investiční transfery obcím  1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 
UZ Položka text Rozpočet po změnách 

(Příjmy) 
Rozpočet po změnách 

(Výdaje) 
Výsledek od počátku 

roku (Příjmy) 
Výsledek od počátku 

roku (Výdaje) 

 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 570 100,00  x 570 128,69  x 
98071 5019 Ostatní platy x 9 729,00  x 9 729,00  
98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 464 718,00  x 486 994,00  
98071 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené x 1 300,00  x 1 299,50  
98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00  x 0,00  
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98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 3 292,00  x 3 292,00  
98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 12 577,00  x 12 577,00  
98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 11 570,00  x 11 569,71  
98071 5161 Poštovní služby x 10 297,00  x 10 297,00  
98071 5162 Služby elektronických komunikací x 1 809,00  x 1 808,95  
98071 5164 Nájemné x 28 600,00  x 28 600,00  
98071 5169 Nákup ostatních služeb x 26 208,00  x 26 208,00  
98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 570 100,00  570 100,00  570 128,69  592 375,16  

 
Dotace je v případě městského obvodu obdržena prostřednictvím města, i doplatek je tedy součástí finančního vypořádání městského 
obvodu s městem – viz níže bod IX. 

 

IX. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ S MĚSTEM 

Finanční vypořádání Částka 

Vypořádání z úrovně města 1 473 252,29 Kč 

- vypořádání daňových příjmů za rok 2021 5,00 Kč 

- podíl na nájemném z pozemků za rok 2021 292 698,97 Kč 

- podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení za rok 2021 309 035,44 Kč 

- plnění pojišťovny za škodní události 118 835,00 Kč 

- vypořádání výdajů na RPS Polabiny - ul. K. Šípka 730 431,41 Kč 

- výdaje na zabezpečení voleb do PS PČR 22 246,47 Kč 

Vypořádání z úrovně obvodu 265 618,53 Kč 

- vyúčtování nákladů na energie v budově knihovny 98 936,00 Kč 

- vyúčtování nákladů na energie v budově střediska úklidových prací 23 636,53 Kč 

- vyúčtování nákladů na energie v budově úřadu 143 046,00 Kč 

Rozdíl vzájemného vypořádání 1 207 633,76 Kč 
 

 

X. PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK VZNIKLÝCH ZE ZABEZPEČOVANÝCH ČINNOSTÍ 
Při vymáhání pohledávek postupuje městský obvod různými způsoby. Pokud je to možné, kontaktuje dlužníka telefonicky nebo e-mailem 
(např. u dluhu za užívání veřejného prostranství), většinou je však dlužníkům zasílána poštovní poukázka s informací o dluhu 
a možnostech úhrady. Pokud ani přesto není dluh uhrazen a jedná se o dluh na místním poplatku, přistoupí úřad k vyměření tohoto 
poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Následně, pokud dluh stále trvá, je žádáno o součinnost na 
zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení (česká, vojenská, vězeňská, ministerstva vnitra) a banky za účelem zjištění 
zaměstnavatele dlužníka či jeho bankovního účtu. Pokud je některý z těchto údajů zjištěn, je zahájeno exekuční řízení a vystaven 
exekuční příkaz. Pokud je vymáhací řízení bezvýsledné a dlužná částka dostatečně vysoká (v řádech desetitisíců), je záležitost předána 
k vymáhání exekutorskému úřadu. 
Průběžně je také kontrolován insolvenční rejstřík a pokud je zjištěno, že dlužník má zažádáno o insolvenci, je podána přihláška do 
insolvenčního řízení.  
V případě dluhu vzniklého z přestupkového řízení je vynecháno vyměření (to nahrazuje rozhodnutí o uložení dané sankce) a jinak je 
postupováno obdobně. 
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 Pohledávky z přestupkového řízení 
 

Stav pohledávek Pohledávky celkem Nedoplatky/přeplatky Částka 

k 31. 12. 2021 2 168 496,46 Kč nedoplatky 2 168 996,46 Kč 

    přeplatky 500,00 Kč 

k 31. 12. 2020 1 693 905,68 Kč nedoplatky 1 693 905,68 Kč 

    přeplatky 0,00 Kč 

 
V roce 2021 byly úsekem přestupků předány ekonomickému odboru k vymáhání pohledávky v celkové hodnotě 603,6 tis. Kč (105 ks 
pohledávek), v předchozím roce to bylo 397,6 tis. Kč (82 ks pohledávek). Celkově úřad k 31. 12. 2021 evidoval 304 dlužníků, 
k 31. 12.  předchozího roku to bylo 253 dlužníků. Z celkového objemu uložených sankcí bylo v loňském roce uhrazeno 123,0 tis. Kč, a to 
včetně příjmů z blokových pokut, které jsou splatné na místě.  
Přeplatek byl způsobený „přeplacením“ při dlouhodobém splácení pokuty, záležitost byla s dotyčným ihned řešena. 
Tento druh pohledávek je velmi obtížně vymahatelný. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému 
pořádku. Převážně jde o dlužníky, kterým se nedaří doručovat písemnosti. Ani při opakovaných dotazech na banky, správy sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebývá zjišťování potřebných informací nutných k vymáhání příliš úspěšné. I přesto je ale v částce 
pohledávek zahrnuto 35,4 tis. Kč exekučních nákladů. 
 

 
 Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  

(zábor veřejného prostranství) 

Stav pohledávek Pohledávky celkem Nedoplatky/přeplatky Částka 

k 31. 12. 2021 27 693,78 Kč nedoplatky 38 018,78 Kč 

    přeplatky 10 325,00 Kč 

k 31. 12. 2020 59 907,00 Kč nedoplatky 101 909,00 Kč 

    přeplatky 42 002,00 Kč 

 
Jedná se o šest dlužníků. V jednom případě byl nedoplatek uhrazen v letošním roce, v jednom případě je dlužník v insolvenčním řízení, 
v němž je pohledávka přihlášena. U jednoho dlužníka proběhlo bezvýsledné exekuční řízení a budou činěny další kroky k vymožení 
pohledávky. U tří dlužníků vznikl nedoplatek chybným výpočtem poplatku, ve dvou případech toto bylo srovnáno při úhradě poplatku 
v letošním roce. Se zbývajícím nedoplatkem bude naloženo dle vnitřních předpisů.  
Nedoplatky evidované v předchozím období se podařilo snížit díky vymožení dvou dluhů prostřednictvím exekutorského úřadu. 
U přeplatků se jedná o dva poplatníky. V jednom případě byl poplatek uhrazen omylem, poplatek neměl být placen z důvodu jeho 
prominutí (již vráceno poplatníkovi) a v jednom případě vznikl přeplatek tím, že poplatník poplatek uhradil v prosinci 2021, ale ohlášení 
užívání veřejného prostranství doručil až v lednu 2022.  
K 31. 12. 2021 činil celkový počet poplatníků tohoto druhu poplatku 322, v předchozím roce to bylo 432. 
 
 
 Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  

(reklama) 

Stav pohledávek Pohledávky celkem Nedoplatky/přeplatky Částka 

k 31. 12. 2021 0,00 Kč nedoplatky 0,00 Kč 

    přeplatky 0,00 Kč 

k 31. 12. 2020 1 300,00 Kč nedoplatky 1 300,00 Kč 

    přeplatky 0,00 Kč 

 
Na tomto druhu poplatku není aktuálně žádný dlužník, předchozí dlužná částka byla vymožena. Celkový počet poplatníků k 31. 12. 2021 
byl 6, ke stejnému období předchozího roku to bylo 26. 
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 Pohledávky z výběru poplatků za odpady 
 

Stav pohledávek Pohledávky celkem Nedoplatky/přeplatky Částka 

k 31. 12. 2021 2 534 752,13 Kč nedoplatky 3 036 593,59 Kč 

    přeplatky 501 841,46 Kč 

k 31. 12. 2020 2 488 679,84 Kč nedoplatky 2 971 838,77 Kč 

    přeplatky 483 158,93 Kč 

 
Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo uhrazeno 80 %. K 31. 12. 2021 bylo 
evidováno 1 737 dlužníků, k 31. 12. 2020 to bylo 1 874 dlužníků. Celkový počet poplatníků činil 20 333, k předchozímu roku 20 413.  
Součástí celkové částky pohledávek je také 115,0 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních nákladech. 
V případě přeplatků se jedná o poplatníky, kterým poplatková povinnost v průběhu roku z nějakého důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek 
nebylo požádáno, dále o poplatníky, kterým vznikl přeplatek např. tím, že uhradili platbu za více osob pod jedním variabilním symbolem 
a nesdělili, komu se mají platby připsat apod. Přeplatek je možné vrátit pouze na žádost poplatníka, a to nejdéle do 6 let od jeho vzniku. 
 
 
 Pohledávky z výběru poplatků ze psů 

 

Stav pohledávek Pohledávky celkem Nedoplatky/přeplatky Částka 

k 31. 12. 2021 111 499,69 Kč nedoplatky 129 211,69 Kč 

    přeplatky 17 712,00 Kč 

k 31. 12. 2020 112 300,60 Kč nedoplatky 134 478,60 Kč 

    přeplatky 22 178,00 Kč 

 
Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo v loňském roce uhrazeno 83 %. Celkový 
počet poplatníků k 31. 12. 2021 činil 1 004, dlužníků bylo 72 (k 31. 12. 2020 to bylo 80 dlužníků a 1 002 poplatníků). Z uvedeného počtu 
dlužníků je ale 10 takových, kteří nestihli včas uhradit poplatek za poslední čtvrtletí a nyní již mají doplaceno, nebo těch, kteří sice platí 
pravidelně, ale nesprávné částky a při každé následující platbě se původní nedoplatek uhradí a vznikne nedoplatek nový. K vymáhání 
tak zbývá 62 dlužníků. 
O přeplatcích platí obdobně to, co je uvedeno výše u poplatku za odpady, tedy že poplatková povinnost z nějakého důvodu zanikla 
a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno. 
 
 
 Pohledávky v podrozvahové evidenci 

 

Stav pohledávek Druh pohledávky Částka 

k 31. 12. 2021 na místním poplatku za odpady 115 587,86 Kč 

  z přestupků 51 000,00 Kč 

  na místním poplatku ze psů 34,00 Kč 

  Celkem 166 621,86 Kč 

k 31. 12. 2020 na místním poplatku za odpady 136 023,43 Kč 

  z přestupků 66 500,00 Kč 

  na místním poplatku ze psů 34,00 Kč 

  Celkem 202 557,43 Kč 

 
Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši pohledávky nebo 
o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod. Evidovány zde jsou i pohledávky, které není možné 
vymáhat kvůli insolvenčnímu řízení. Jedná se např. o pokuty, které nejsou v rámci insolvenčního řízení uznatelnou pohledávkou či 
o případy, kdy dlužník v rámci své schválené insolvence pohledávku sice řádně splácel, ale během dané lhůty nestihla být umořena celá. 
Tento rozdíl je pak evidován na podrozvaze.  
Pokud úřad zjistí, že pohledávka by mohla být uhrazena, je z podrozvahy vyjmuta a navedena zpět do pohledávek. 
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XI. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 
Knihovna městského obvodu Pardubice II 

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena jako organizační složka k 1. 1. 2007. 
Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci, z toho je jeden vedoucí (na přepočtený počet se jedná o 1,75 zaměstnance). I v loňském 
roce, stejně jako v předchozím, byla knihovna kvůli pandemii po určitý čas pro veřejnost zcela uzavřena. V roce 2021 se jednalo o období 
od 4. 1. do 24. 2. 
Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem 
obvodu. Úprava rozpočtu během roku byla potřeba pouze dvakrát, z důvodu potřeby zajištění hygienických a ochranných pomůcek pro 
zaměstnance v rámci pandemie covid-19 a dále na zajištění osvětlení nápisu u vstupu do knihovny.  
Příjmy knihovny z poskytovaných služeb činily v loňském roce 53,6 tis. Kč, tj. o 3,6 tis. Kč více, než bylo předpokládáno. Výdaje na 
zabezpečení činnosti knihovny činily 1 048,2 tis. Kč, což je 90 % z plánovaného rozpočtu, zůstatek prostředků z činnosti knihovny tak je 
116,8 tis. Kč.  
Významnou položkou rozpočtu knihovny byl jako vždy nákup knih – v roce 2021 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 120,0 
tis. Kč. 

 

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II 

Další organizační složkou městského obvodu je středisko úklidových prací, které bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno k 1. 1. 
2010.  
Do střediska bylo vloni zařazeno osm zaměstnanců vč. vedoucího, reálně však bylo stále obsazeno průměrně 6 míst. Středisko se 
dlouhodobě potýkalo s vysokou nemocností a velkou fluktuací zaměstnanců, bylo proto přistoupeno ke spolupráci s jednou neziskovou 
společností, která začala v obvodě uklízet. Chybějící pozice přestaly být obsazovány a prostředky původně určené na platy byly 
převedeny do jiné části rozpočtu, aby z nich mohl být hrazen úklid dané společnosti. Tato spolupráce se osvědčila, je v ní proto 
pokračováno i v letošním roce. Přesun finančních prostředků kvůli úklidu byl jedním z důvodů úprav rozpočtu střediska, dalším bylo, 
obdobně jako v knihovně, zajištění prostředků na pokrytí výdajů souvisejících s pandemií.  
Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2021 výše 2 088,9 tis. Kč, což je 77 % rozpočtu, nevyčerpáno zůstalo 620,1 tis. Kč. 
Poměrně vysoký rozdíl je dán zejména nemocností zaměstnanců a s tím také souvisejícím nečerpáním dalších položek (např. stravenky 
apod.). 

 
 

XII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
Ve dnech 16. 11. 2021 a 29. 3. 2022 bylo finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje provedeno přezkoumání hospodaření 
městského obvodu Pardubice II za rok 2021.  
Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je od roku 2020 pouze jedna, a to souhrnná za celé město. Na základě výkladu ministerstva 
financí nemají městské obvody povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, tuto povinnost má jen statutární město jako celek. Nicméně, jak je výše uvedeno, 
přezkoumání na městském obvodě proběhlo a nebyly při něm zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je zveřejněna samostatně, jako příloha 
závěrečného účtu. 
viz příloha 

 



Licence: S00B (mmp O) XCRGBZUC / ZU3  (11062021 11:23 / 202101071116) 
 0000ALV07DQM 

26.04.2022 11:05:24 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 13 / 18 

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Rozpočet městského obvodu Pardubice II na rok 2021 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 16. 12. 
2020 usnesením č. 39. Na finanční zdroje, tj. předpokládané příjmy r. 2021 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2020, 
byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány ve výši 48 208,9 tis. Kč, stejně jako výdaje.  
 
V průběhu roku 2021 bylo projednáno a schváleno sedm rozpočtových opatření z důvodu: 
- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb 
- zařazení transferů do rozpočtu města na realizaci investičních akcí 
- zařazení konsolidačních položek 
- zařazení dotace na zabezpečení voleb do PS PČR a prostředků na zajištění místního referenda 
- zařazení poskytovaných dotací a peněžitých darů 
- zařazení přijatých účelových prostředků na zajištění polabinské pouti 
- finančního vypořádání s městem 
- financování investičních akcí 
Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji. 
Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem, v případě schválení radou bylo zastupitelstvo o provedeném 
rozpočtovém opatření informováno. 
 
Příjmová část rozpočtu 
Oproti původně plánovaným příjmům došlo téměř ve všech případech k jejich vyššímu naplnění. U položek, kde je plnění stoprocentní, 
tedy shodné s očekávanou výší, byl rozpočet upravován podle skutečnosti. V případě dotace na zabezpečení voleb do poslanecké 
sněmovny dojde v rámci finančního vypořádání k doplacení rozdílu mezi obdrženou dotací (570,1 tis. Kč) a výší skutečných výdajů (592,4 
tis. Kč). 
Z rozpočtu města přijal městský obvod prostředky na RPS Polabiny – ul. Gagarinova, kterou v roce 2020 městský obvod uhradil ze svých 
prostředků. Město dodatečně na akci získalo dotaci a prostředky ve výši této dotace byly v roce 2021 převedeny do rozpočtu obvodu. 
Z městských prostředků byla do rozpočtu městského obvodu převedena také částka odpovídající výdajům vynaloženým na realizaci 
místního referenda týkajícího se Zelené brány. Tyto převody jsou uvedeny v části konsolidace, stejně jako výše přídělu do sociálního 
fondu. 
 
Výdajová část rozpočtu 
Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem, u žádné z položek nedošlo k překročení schválených prostředků. Většina položek zůstala 
nedočerpána, nevyužita zůstala i rezerva rozpočtu a skutečné výdaje tak dosáhly 75 % výdajů plánovaných. Díky tomuto úspornému 
hospodaření bylo k 31. 12. 2021 dosaženo zůstatku prostředků na základních běžných účtech a v hotovosti v celkové výši 22 090,0 
tis. Kč. Tyto prostředky byly částečně využity již při tvorbě rozpočtu na letošní rok, následný rozdíl mezi očekávaným a skutečným 
zůstatkem k 31. 12. 2021, který byl do rozpočtu na rok 2022 zařazen rozpočtovým opatřením č. 1, pak byl z převážné většiny ponechán 
v rezervě. Kvůli aktuální mezinárodní politické situaci je bohužel ekonomický vývoj velmi nepředvídatelný a současné prognózy růst 
ekonomik spíše zpomalují. 
 
Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu i činnosti zastupitelstva, z kapitoly byly hrazeny 
také výdaje na zajištění již výše zmiňovaných voleb do poslanecké sněmovny a místního referenda. Mimořádným výdajem kapitoly byly 
stavební úpravy pokladny, které byly v loňském roce realizovány. Vzhledem k tomu, že položky nebyly využity v plné výši, byla kapitola 
vnitřní správy vyčerpána cca z 90 % a zůstatek prostředků této části rozpočtu tedy činí 1 440,5 tis. Kč. 
 
Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň a na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. 
Z investičních prostředků nebyla realizována rekonstrukce dětského hřiště Lonkova – slon, akce je přesunuta na letošní rok. Dlouhou 
dobu se nedařilo najít dodavatele, a když se to podařilo, bylo zřejmé, že akce již do konce roku nestihne být zrealizována. 
Rovněž v této kapitole nebyla žádná z položek vyčerpána v plné výši a čerpání kapitoly životní prostředí proto bylo oproti rozpočtu nižší 
o cca 15 %, tj. o 2 444,4 tis. Kč. 
 
Prostředky kapitoly doprava vykazují zůstatek 1 590,0 tis. Kč, tzn. že vyčerpáno bylo 87 % prostředků kapitoly. Jak je z níže uvedené 
tabulky čerpání rozpočtu patrné, všechny naplánované investiční akce se podařilo uskutečnit, příp. alespoň zahájit. Poskytnut byl 
i dar obci Staré Hradiště na realizaci veřejného osvětlení na Fáblovce. 
Kromě investic byly další významnou položkou kapitoly prostředky na opravy a udržování komunikací. 
 
Výdaje v části dotace a dary byly čerpány na poskytnutí dotací a peněžitých darů. 
Všechny dotace byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny a dle předložených vyúčtování byly všechny, které byly využity, 
použity v souladu s uzavřenými smlouvami. Vzhledem k pandemii a různě nastavovaným protiepidemickým opatřením však několik 
příjemců poskytnutou dotaci následně vrátilo, jelikož plánované akce nemohly být realizovány. Vratky všech dotací proběhly vždy 
v souladu s podmínkami uzavřených smluv a prostředky byly v rámci rozpočtových opatření vraceny zpět do rezervy na dotace. Nebylo 
tak učiněno pouze v případě jednoho příjemce, k vrácení došlo na konci roku a úprava již nemohla být provedena. Nicméně z tabulky 
čerpání rozpočtu je zřejmé, že dotace nebyla použita. V jednom případě nebyla dotace využita celá, rozdíl byl opět řádně vrácen. 
Přehled příjemců dotací je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31. 12. 2021 (viz níže). 
Vzhledem k nevyužití všech prostředků kapitoly činí její zůstatek 33,3 tis. Kč, tj. cca 10 % plánovaných prostředků. 
 
Z kapitoly kultura byla financována činnost knihovny a aktivity městského obvodu. Mezi ně patří zajištění tradiční Staročeské polabinské 
pouti, promenádních koncertů na Pergole, vánoční akce, masopustu, tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje, nákup darů a květin 
k životním jubileím občanů městského obvodu a další akce pořádané městským obvodem. Některé z těchto akcí nemohly být z důvodu 
protiepidemických opatření realizovány (např. masopust, volejbalový turnaj, den dětí, drakiáda atd.) a nečerpané prostředky se staly 
součástí celkového zůstatku finančních prostředků. Zůstatek prostředků kapitoly činí 651,4 tis. Kč, což je 25 % rozpočtovaných výdajů. 
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Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021 byl, stejně jako samotný rozpočet městského obvodu, schválen na zasedání zastupitelstva 
městského obvodu dne 16. 12. 2020, a to ve výši 720,0 tis. Kč. Ze sedmi rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly dvě, kdy byl 
zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2020 a upravena výše přídělu prostředků do fondu 
kvůli úpravě prostředků na platy zaměstnanců ve středisku úklidových prací. 
Příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplácených platů, 
odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 5 % z celkových finančních prostředků na platy a odměny.  
Obdobně čerpání prostředků fondu probíhalo vždy na základě skutečných výdajů a u všech položek proto odpovídá skutečnému použití 
prostředků. Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu vykázal k 31. 12. 2021 zůstatek ve výši 195,3 
tis. Kč.  
 
Konsolidace uvedená ve výdajové části rozpočtu zahrnuje kromě převodů do sociálního fondu také převody do rozpočtu města. 
Z uvedených údajů je patrné, že na akci RPS Polabiny – ul. Karla Šípka převedl městský obvod městu 5 085,2 tis. Kč. Akce byla ve 
skutečnosti levnější (4 354,2 tis. Kč) a nevyužité prostředky jsou součástí finančního vypořádání s městem. 
 

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II 
k 31.12.2021 

v tis. Kč 
   

A. FINANČNÍ ZDROJE Aktuální rozpočet Čerpání rozpočtu 
k 31.12.2021 

I. PŘÍJMY 47 808,5 56 723,1 

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 46 847,8 55 699,5 

Podíl na sdílených daních - DPH 33 067,8 41 658,3 

Správní poplatky 80,0 88,0 

Místní poplatky 13 700,0 13 953,2 

 - poplatky ze psů 500,0 533,4 

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 900,0 3 004,0 

 - poplatek za odpady 10 300,0 10 415,8 

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 390,6 453,5 

Přijaté sankční platby 100,0 123,0 

Příjmy ostatní 50,0 86,3 

Příjmy knihovna 50,0 53,6 

Přijaté dary a příjmy z reklam (polabinská pouť) 190,6 190,6 

PŘIJATÉ DOTACE 570,1 570,1 

Přijatá dotace na zabezpečení voleb do PS PČR 570,1 570,1 
   

II. KONSOLIDACE 4 194,8 4 154,7 

Převody z rozpočtu města 3 666,7 3 666,6 

RPS Polabiny - ul. Gagarinova  3 105,4 3 105,4 

Finanční vypořádání s městem za rok 2020 536,7 536,7 

Zabezpečení místního referenda (Zelená brána) 24,6 24,5 

Sociální fond 528,1 488,1 

Příděl do sociálního fondu 528,1 488,1 

      

PŘÍJMY CELKEM 52 003,3 60 877,8 
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III. FINANCOVÁNÍ 16 529,5 -5 755,8 

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 16 345,3 -5 744,7 

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020 184,2 -11,1 
   

ZDROJE CELKEM 68 532,8 55 122,0 
 

B. VÝDAJE Aktuální rozpočet 
Čerpání rozpočtu 

k 31.12.2021 

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                   15 166,0 13 725,5 

Platy zaměstnanců 7 250,0 6 867,6 

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 678,7 

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 1,4 

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 6,0 

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 961,0 2 832,8 

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek 460,0 247,4 

Energie a PHM 115,0 62,1 

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 280,5 

Školení, vzdělávání 90,0 69,8 

Poradenství, konzultace, studie 90,0 8,0 

Ostatní služby 675,0 575,6 

 -  příspěvek na stravování (175,0) (158,5) 

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (417,1) 

Opravy a udržování ÚMO 70,0 20,9 

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 50,0 12,8 

Zabezpečení voleb a místního referenda 700,0 616,9 

Stavební úpravy pokladny 500,0 445,0 

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 16 019,0 13 574,6 

Energie (voda, el. energie) 50,0 37,4 

Poradenství, konzultace, studie        90,0 69,6 

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

Péče o zeleň 8 100,0 7 603,0 

- zeleň (4 400,0) (4 095,9) 

- seč trávníků (3 700,0) (3 507,1) 

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 156,6 

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 2 070,0 1 832,4 
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Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 190,0 786,7 

- kontejnerové stání Lidická 365 (200,0) (142,8) 

- dětské hřiště Lonkova - slon (300,0) - 

- sluneční pláž - PD (150,0) (112,5) 

- drobné investice (540,0) (531,4) 

Středisko úklidových prací 2 709,0 2 088,9 

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 372,0 1 901,0 

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 170,0 88,9 

  - energie (voda, el. energie) 35,0 33,9 

  - ostatní služby 112,0 55,3 

    - příspěvek na stravování (82,0) (46,7) 

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (8,6) 

  - opravy a udržování 20,0 9,8 

27  DOPRAVA 12 264,8 10 674,8 

Poradenství, konzultace, studie 80,0 - 

Opravy a udržování komunikací 2 500,0 2 231,6 

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

Investice - doprava 9 654,8 8 443,2 

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka (64,8) (10,8) 

- Sever - centrum - PD (850,0) (520,0) 

- J. Potůčka  (3 400,0) (3 280,8) 

- přechody Okrajová, Sluneční (960,0) (957,2) 

- Mladých - jih - PD (430,0) (181,5) 

- Prodloužená, Sluneční - PD (450,0) (435,6) 

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 000,0) (1 815,7) 

- investice ostatní vč. PD (400,0) (141,6) 

- VO Fáblovka - příspěvek obci Staré Hradiště (1 100,0) (1 100,0) 

33 DOTACE A DARY 345,0 311,7 

Rezerva na dotace 11,8 - 

- dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj 20,9 20,9 

- dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021 9,8 9,8 

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu 10,0 10,0 

- dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost 27,3 27,3 

- dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz  41,3 41,3 

- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů 9,0 9,0 

- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu 6,0 6,0 

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - stáž v Německu 9,2 9,2 

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti 11,7 11,7 

- dotace SK lyžařů Pce - letní tábor 12,4 12,4 
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- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XIV. festival sborů 6,4 6,4 

- dotace MŠ Brožíkova - vánoční dílny 6,7 6,7 

- dotace E. Chalupníčkové - podložky na cvičení pro aerobikový klub 5,0 4,0 

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - vánoční koncert 12,5 - 

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 37,0 

Peněžitý dar Moravské Nové Vsi 100,0 100,0 

34 KULTURA 2 642,6 1 991,2 

Knihovna 1 165,0 1 048,2 

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 814,0 765,0 

- knihy 120,0 119,9 

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 60,0 33,5 

- ostatní služby 131,0 122,0 

   - příspěvek na stravování (21,0) (18,3) 

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (110,0) (103,7) 

- opravy a údržba 20,0 - 

- akce knihovny 20,0 7,8 

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 477,6 943,0 

SOCIÁLNÍ FOND 712,3 477,0 

Použití sociálního fondu 712,3 477,0 

REZERVY                                                                       6 975,9 0,0 

Rezerva rady městského obvodu 10,0 - 

Rezerva starosty 10,0 - 

Rezerva místostarosty 5,0 - 

Rezerva rozpočtu 6 950,9 - 

CELKEM 54 125,6 40 754,8 

 

KONSOLIDACE 14 407,2 14 367,2 

Převody do rozpočtu města 13 879,1 13 879,1 

Náklady na svoz odpadu 8 793,9 8 793,9 

RPS Polabiny - ul. Karla Šípka 5 085,2 5 085,2 

Sociální fond 528,1 488,1 

Příděl do sociálního fondu 528,1 488,1 
   

VÝDAJE CELKEM 68 532,8 55 122,0 
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Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II 
k 31.12.2021 

v tis. Kč 
(REKAPITULACE) 

   

1. Zdrojová část Aktuální rozpočet Čerpání rozpočtu 
k 31.12.2021 

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 528,1 488,1 

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 184,2 184,2 

ZDROJE CELKEM 712,3 672,3 

   

2. Výdajová část     

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0 236,8 

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0 144,0 

Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0 74,8 

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

Poplatky za vedení účtu 2,0 1,4 

Rezerva fondu 158,3 - 

VÝDAJE CELKEM 712,3 477,0 

Zůstatek - 195,3 

CELKEM 712,3 672,3 
 

 

Příjmová část rozpočtu městského obvodu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. 
Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu 
a provádění rozpočtových opatření v roce 2021 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, 
v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak 
samosprávy. 

 

 

 

V Pardubicích dne 23. 5. 2022 
 



Městský obvod Pardubice III 

Studánka

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 03274046 Městský obvod Pardubice III

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 30 176 300,00 37 723 600,00 45 548 474,24

Nedaňové příjmy 671 000,00 198 400,00 174 836,16

Kapitálové příjmy      

Přijaté transfery   1 858 500,00 76 203 924,04

PŘÍJMY CELKEM 30 847 300,00 39 780 500,00 121 927 234,44

Konsolidace příjmů   1 253 100,00 75 609 864,00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 30 847 300,00 38 527 400,00 46 317 370,44

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 20 991 600,00 28 538 900,00 35 953 007,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 20 991 600,00 28 538 900,00 35 953 007,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 20 991 600,00 28 538 900,00 35 953 007,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 8 293 700,00 8 293 700,00 8 676 663,44

1341 Poplatek ze psů 440 000,00 440 000,00 421 387,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 360 000,00 360 000,00 384 376,80

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 9 093 700,00 9 093 700,00 9 482 427,24

1361 Správní poplatky 91 000,00 91 000,00 113 040,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 91 000,00 91 000,00 113 040,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 9 184 700,00 9 184 700,00 9 595 467,24

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 30 176 300,00 37 723 600,00 45 548 474,24

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 74 000,00 74 000,00 57 907,00

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 74 000,00 74 000,00 57 907,00

2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 6 000,00 7 858,90

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 6 000,00 6 000,00 7 858,90

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 80 000,00 80 000,00 65 765,90

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 000,00 31 000,00 21 900,81

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 35 000,00 31 000,00 21 900,81

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 35 000,00 31 000,00 21 900,81

2321 Přijaté neinvestiční dary   77 400,00 77 368,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 9 000,00 9 601,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 551 000,00 1 000,00 200,45

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 556 000,00 87 400,00 87 169,45

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 556 000,00 87 400,00 87 169,45

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 671 000,00 198 400,00 174 836,16

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 30 847 300,00 37 922 000,00 45 723 310,40

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   455 400,00 455 390,04

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu   150 000,00 138 670,00

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   605 400,00 594 060,04

4134 Převody z rozpočtových účtů   584 000,00 72 535 049,21

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   669 100,00 669 116,79

4138 Převody z vlastní pokladny     2 405 698,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   1 253 100,00 75 609 864,00

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY   1 858 500,00 76 203 924,04

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4)   1 858 500,00 76 203 924,04

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 30 847 300,00 39 780 500,00 121 927 234,44
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 38 022 300,00 49 837 600,00 110 046 046,82

Kapitálové výdaje 7 225 000,00 15 355 000,00 7 774 884,41

VÝDAJE CELKEM 45 247 300,00 65 192 600,00 117 820 931,23

Konsolidace výdajů   13 133 000,00 87 489 747,21

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 45 247 300,00 52 059 600,00 30 331 184,02

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 8 970 000,00 8 978 547,76 7 837 155,00

5019 Ostatní platy   1 065,00 1 065,00

501 PLATY 8 970 000,00 8 979 612,76 7 838 220,00

5021 Ostatní osobní výdaje 580 000,00 1 013 074,00 948 398,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 810 000,00 1 810 000,00 1 688 916,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 390 000,00 2 823 074,00 2 637 314,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 2 539 000,00 2 566 802,27 2 193 895,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 001 000,00 1 012 489,97 874 445,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 000,00 40 000,00 32 889,80

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem   360,00 360,00

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 3 580 000,00 3 619 652,24 3 101 589,80

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 14 940 000,00 15 422 339,00 13 577 123,80

5123 Podlimitní technické zhodnocení   5 300,00 5 230,83

512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem   5 300,00 5 230,83

5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 40 000,00 32 524,27

5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 110 363,00 64 776,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 180 000,00 180 000,00 157 155,88

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 410 000,00 414 700,00 87 145,60

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 601 000,00 686 904,00 430 906,23

513 NÁKUP MATERIÁLU 1 236 000,00 1 431 967,00 772 507,98

5151 Studená voda 9 000,00 9 000,00 4 267,00

5152 Teplo 46 000,00 46 000,00 21 866,00

5154 Elektrická energie 240 000,00 240 000,00 144 118,47

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 295 000,00 295 000,00 170 251,47

5161 Poštovní služby 215 000,00 148 902,00 51 141,00

5162 Služby elektronických komunikací 110 000,00 110 000,00 56 615,79

5163 Služby peněžních ústavů 41 000,00 41 000,00 21 192,98

5164 Nájemné 165 000,00 187 500,00 138 194,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 235 000,00 250 000,00 15 000,00

5167 Služby školení a vzdělávání 130 000,00 170 000,00 158 338,96

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 175 000,00 206 700,00 139 457,77

5169 Nákup ostatních služeb 11 638 500,00 11 789 632,00 8 631 730,00

516 NÁKUP SLUŽEB 12 709 500,00 12 903 734,00 9 211 670,50

5171 Opravy a udržování 4 250 000,00 5 433 700,00 2 711 613,44

5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00  

5173 Cestovné 50 000,00 50 000,00 8 821,00

5175 Pohoštění 34 000,00 34 000,00 9 975,00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené   2 600,00 2 600,00

517 OSTATNÍ NÁKUPY 4 364 000,00 5 550 300,00 2 733 009,44

5194 Věcné dary 180 000,00 193 300,00 165 050,61

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 180 000,00 193 300,00 165 050,61

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 18 784 500,00 20 379 601,00 13 057 720,83
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5222 Neinvestiční transfery spolkům   51 000,00 51 000,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

  51 000,00 51 000,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

  51 000,00 51 000,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 200 000,00 134 000,00 95 282,98

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 200 000,00 134 000,00 95 282,98

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   584 000,00 584 000,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     73 465 312,21

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   7 549 000,00 7 549 000,00

5348 Převody do vlastní pokladny     891 435,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   8 133 000,00 82 489 747,21

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 1 134,00

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 3 000,00 3 000,00 1 134,00

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 203 000,00 8 270 000,00 82 586 164,19

5424 Náhrady mezd v době nemoci 90 000,00 173 560,00 143 922,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 90 000,00 173 560,00 143 922,00

5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám   5 000,00 5 000,00

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 984 000,00 1 026 000,00 625 116,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 984 000,00 1 031 000,00 630 116,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 074 000,00 1 204 560,00 774 038,00

5901 Nespecifikované rezervy 2 970 800,00 4 460 100,00  

5903 Rezerva na krizová opatření 50 000,00 50 000,00  

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 3 020 800,00 4 510 100,00  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 3 020 800,00 4 510 100,00  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 38 022 300,00 49 837 600,00 110 046 046,82

6121 Budovy, haly a stavby 7 180 000,00 10 310 000,00 2 774 884,41

6125 Výpočetní technika 45 000,00 45 000,00  

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 225 000,00 10 355 000,00 2 774 884,41

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 7 225 000,00 10 355 000,00 2 774 884,41

6363 Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod   5 000 000,00 5 000 000,00

636 INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   5 000 000,00 5 000 000,00

63 INVESTIČNÍ TRANSFERY   5 000 000,00 5 000 000,00

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 7 225 000,00 15 355 000,00 7 774 884,41

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 45 247 300,00 65 192 600,00 117 820 931,23

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -14 400 000,00 -25 412 100,00 4 106 303,21
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 14 400 000,00 25 412 100,00 -4 106 303,21

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901      

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 14 400 000,00 25 412 100,00 -4 106 303,21

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 24 970 107,35 4 147 419,21 29 117 526,56 -4 147 419,21

Běžné účty fondů ÚSC 442 268,48 -41 116,00 401 152,48 41 116,00

Běžné účty celkem 25 412 375,83 4 106 303,21 29 518 679,04 -4 106 303,21

Pokladna        

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     442 268,48
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem   584 000,00 584 000,00

Výdaje celkem 984 000,00 1 026 000,00 625 116,00

Obrat -984 000,00 -442 000,00 -41 116,00

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -984 000,00 -442 000,00 401 152,48

Změna stavu 984 000,00 442 000,00 41 116,00

Financování  - třída 8 984 000,00 442 000,00  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software 70 664,00   70 664,00

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 695 565,60   695 565,60

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 224 336,20   224 336,20

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 222 794,73 -252 984,60 2 969 810,13

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 174 940,70 633 680,17 1 808 620,87

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru -35 335,00 -14 132,00 -49 467,00

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -695 565,60   -695 565,60

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -200 270,24 -7 872,00 -208 142,24

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 222 794,73 252 984,60 -2 969 810,13

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4134 Převody z rozpočtových účtů   584 000,00 72 535 049,21

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  669 100,00 669 116,79

4138 Převody z vlastní pokladny     2 405 698,00

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   584 000,00 584 000,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     73 465 312,21

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  7 549 000,00 7 549 000,00

5348 Převody do vlastní pokladny     891 435,00
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VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 150 000,00  x 138 670,00  x

13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 103 547,76  x 97 241,62 

13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 27 802,27  x 24 116,52 

13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 089,97  x 8 751,86 

13013 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 8 560,00  x 8 560,00 

13013 OP zaměstnanost 2014-2020 EU 150 000,00  150 000,00  138 670,00  138 670,00 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 455 400,00  x 455 390,04  x

98071 5019 Ostatní platy x 1 065,00  x 1 065,00 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 392 674,00  x 392 674,00 

98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 360,00  x 360,00 

98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 8 763,00  x 8 763,00 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 13 804,00  x 13 803,39 

98071 5161 Poštovní služby x 7 502,00  x 7 502,00 

98071 5164 Nájemné x 22 500,00  x 22 500,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 8 732,00  x 19 093,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 455 400,00  455 400,00  455 390,04  465 760,39 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

 

 
 
 

Číslo jednací: UmoP3/OEVV/1548/2022/Šo     
Evidenční číslo: 1877/2022 

 
Závěrečný účet 

Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 
 
 
I. Rozbor hospodaření rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021             

 
Rozpočet městského obvodu na rok 2021 byl projednán a schválen na 12. řádném jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 14. 12. 2020 usnesením č. Z/155/2020.  
Při zpracování rozpočtu městského obvodu pro rok 2021 se vycházelo z rozpočtového výhledu 
městského obvodu do roku 2024 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimálně 
dva roky po roce, na který je sestavován rozpočet. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako 
vyrovnané, a to ve výši 44 263,3 tis. Kč. Do 31. 12. 2021 bylo projednáno a schváleno celkem šest 
rozpočtových změn, které obsahovaly celkem 7 rozpočtových opatření. 
První rozpočtovou změnou byly navýšeny zdroje rozpočtu v souhrnu o částku 6 105,1 tis. Kč.  Došlo  
k zapojení zůstatku finančních prostředků předchozího roku o částku ve výši 10 970,1 tis. Kč, navedla 
se dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost o částku ve výši 135,0 tis. Kč, 
v souladu s uzavřenou dohodou s Úřadem práce České republiky a snížil se podíl na sdílených daních  
o částku ve výši 5 000,0 tis. Kč, z důvodu jednorázového převodu na investiční akci – RPS Dubina, 
lokalita 6B – etapa U. Finančními prostředky byla pokryta investiční akce „Oprava chodníku v ulici 
Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ ve výši 1 700,0 tis Kč. Dále 
byla navýšena kapitola Životní prostředí o částku 435,0 tis. Kč, a to položka platy zaměstnanců … 
v souvislosti s uzavřenou dohodou s Úřadem práce ČR a položka péče o veřejnou zeleň a veřejná 
prostranství celkem, z důvodu náhradních výsadeb stromů. O částku 3 970,1 tis. Kč byla navýšena také 
rezerva rozpočtu.  
Druhá rozpočtová změna neměla vliv na celkové zdroje rozpočtu, pouze byla snížena rezerva rozpočtu  
o souhrnnou částku 595,0 tis. Kč a navýšena byla kapitola Vnitřní správa, položka „ostatní provozní 
výdaje MO“ o částku 95,0 tis. Kč, a to v souvislosti se zavedením pravidel poskytování ochranných 
pomůcek tváře a testování zaměstnanců (pandemie COVID 19). Dále byla navýšena kapitola Školství, 
mládež, sport a kultura navedením položky „Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana  
Zajíce 983“ v částce 500,0 tis. Kč.  
Třetí rozpočtová změna byla ovlivněna jak finančním vypořádáním se Statutárním městem Pardubice, 
tak i změnou koncepce rozpočtu. Veškeré převody finančních prostředků mezi městem a městskými 
obvody se začaly realizovat prostřednictvím konsolidačních položek. Příděl do sociálního fondu, jehož 
příděl byl realizován prostřednictvím položky financování je nově realizován také přes konsolidační 
položky. Výsledkem bylo navýšení objemu rozpočtu ve zdrojové i výdajové části o částku  
13 778,2 tis. Kč.  
Čtvrtá rozpočtová změna neměla vliv na celkové zdroje rozpočtu, byla pouze snížena rezerva rozpočtu 
o částku 200,0 tis. Kč a o tuto částku se navýšila položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, 
z důvodu zapojení projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“.  
Pátá změna rozpočtu neměla opět vliv na celkové zdroje rozpočtu. Snížila se pouze rezerva rozpočtu  
o částku 1 130,0 tis. Kč a navýšily se položky péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství o částku 



 

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 
 

 2/16  
 

 

1 000,0 tis. Kč, z důvodu nahrazení herní sestavy Drak a Úprava prostor pro knihovnu MO v budově 
Jana Zajíce 983 o částku 130,0 tis. Kč.  
Šestá změna rozpočtu zvýšila celkový objem rozpočtu o částku 20,0 tis. Kč na celkovou částku  
64 166,6 tis. Kč. Na straně zdrojů v nedaňových příjmech dochází k navýšení položky přijaté 
neinvestiční dary o částku ve výši 77,4 tis. Kč a ke snížení položky předpokládaná dotace na volby  
o částku 550,0 tis. Kč. Navyšují se přijaté dotace celkem, a to na položce dotace na volby do PS 
Parlamentu ČR o částku 455,4 tis. Kč a dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost 
o částku ve výši 15,0 tis. Kč, z důvodu prodloužení dohody s Úřadem práce ČR. Dále se zapojuje 
konsolidační převod – příjmy položka Referendum Zelená brána ve výši 22,2, tis. Kč na pokrytí výdajů 
souvisejících s konáním referenda. Na straně výdajů se v kapitole „Životní prostředí“ navyšuje položka 
platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba o částku ve výši 15,0 tis. Kč.  
Po provedení výše uvedených změn se navyšuje položka rezerva rozpočtu o částku ve výši 5,0 tis. Kč. 

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2021 – PLNĚNÍ 
Příjmová část rozpočtu 

Příjmy městského obvodu za rok 2021 činily celkem 46 986,5 tis. Kč, což představuje 119,87 % 
reálného předpokladu rozpočtovaných příjmů.  

Podstatnou částí příjmů Městského obvodu Pardubice III jsou transfery ze sdílených daní stanovené 
dle statutu a převedené z rozpočtu Statutárního města Pardubice. Jedná se zejména o podíl  
na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob 
s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem stát.  

Dle rekapitulace příjmů činil podíl na daních pro celý rok 2021 (viz příloha č. 2) částku 17 924,7 tis. Kč, 
transfer na životní prostředí 12 620,4 tis. Kč a transfer na výdaje v oblasti dopravy 5 407,9 tis. Kč.  

Celkem byly ve sledovaném období sdílené daně a transfery z rozpočtu města Pardubic pro Městský 
obvod Pardubice III zrekapitulovány ve výši 35 952 999,00 Kč (viz příloha č. 2).   

V roce 2021 byly tyto daně a transfery z rozpočtu města Pardubic zaslány celkem v částce  
35 953 004,00 Kč. Do finančního vypořádání s rozpočtem Statutárního města Pardubice za rok 2021 
půjde tedy částka - 5,00 Kč. 

V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy z místních poplatků, které byly pro rok 
2021 naplněny ve výši 9 482,4 tis. Kč, což je 104,27 % rozpočtu. 

Náleží sem výběr jednotlivých poplatků dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na příslušné 
obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Pardubice. K těmto příjmům patří místní 
poplatek ze psů (421,4 tis. Kč představuje 95,77 % rozpočtu) a dále místní poplatek za užití veřejného 
prostranství (384,4 tis. Kč).  
Nejobjemnější místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálního odpadu (TKO) činil za sledované období 8 676,7 tis. Kč, což představuje 
104,62 % předpokladu. U tohoto místního poplatku je převáděno 91 % rozpočtované částky  
do rozpočtu Statutárního města Pardubice (který nese hlavní náklady spojené s likvidací odpadu). 
Převod části poplatku je prováděn podle statutu formou konsolidačního převodu - výdaje ve dvou 
splátkách. Částka vybraná nad toto procento zůstává v rozpočtových příjmech městského obvodu. Celý 
poplatek i jeho odvod je odvislý od počtu obyvatel – poplatníků v našem obvodu. 

Do skupiny daňových příjmů dále náleží vybírané správní poplatky, které byly vybrány ve výši 
113,0 tis. Kč.  

Příjmy nedaňové byly naplněny reálně v částce 174,8 tis. Kč. Zde je příjem úroků z běžných účtů  
ve výši 7,9 tis. Kč, tyto zaznamenávají v posledních letech stagnaci. Přijaté sankce a pokuty 
v přestupkovém řízení jsou ve výši 23,4 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy (poplatky v rámci provozu 
knihovny) ve výši 50,5 tis. Kč, přijatý neinvestiční dar ve výši 77,4 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti 
zahrnující prodej kolků, zveřejnění inzerce ve Zpravodaji a prodej dřevní hmoty ve výši 15,7 tis. Kč.  
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Další položkou příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace. V roce 2021 byla přijata záloha dotace 
přímo ze státního rozpočtu na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR ve výši 455,4 tis. Kč, která bude  
ve finančním vypořádání vyúčtována. Dále byla přijata dotace z veřejných rozpočtů – operační program 
zaměstnanost ve výši 138,7 tis. Kč. 

Konsolidační převody – příjmy byly naplněny ve výši 669,1 tis. Kč. Finanční vypořádání s městem za rok 
2020 představovalo částku 646,9 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly v měsíci červenci 2021 
poukázány na náš účet. Dále je zde převod ve výši 22,2 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s konáním 
referenda Zelená brána.  

Financování 

Přebytek finančních prostředků z roku 2020 činil 24 970,1 tis. Kč.  

Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na základním běžném účtu ke dni 
31. 12. 2021 ve výši 29 117 526,56 Kč.  

Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že společně s příjmy se rovnají výdajům. Celkové skutečné 
zdroje sledovaného období jsou v konečné výši 42 839,1 tis. Kč, což představuje 66,76 % rozpočtu  
a rovnají se v této výši výdajům. 

VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2021 – ČERPÁNÍ 
 
Celkové výdaje za rok 2021 dosáhly částky 42 839,1 tis. Kč, což představuje 66,76 % rozpočtovaných 
výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k jejímu přečerpání. 
 
Kapitola vnitřní správa – celkové výdaje na vnitřní správu byly v roce 2021 čerpány ve výši 
12 640,7 tis. Kč, tj. 62,44 %. Jedná se zejména o platy zaměstnanců ve výši 5 985,9 tis. Kč, odměny 
zastupitelů ve výši 1 688,9 tis. Kč a členů komisí a výborů ve výši 17,1 tis. Kč, dohody (především 
náklady na úklid, roznos složenek pro úhradu poplatků za TKO a ze psů) v částce 414,4 tis. Kč  
a zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem pro všechny výše uvedené skupiny ve výši 
2 448,7 tis. Kč. Další náklady související s běžným provozem jsou náklady na cestovné ve výši 8,8 tis. Kč  
a na pohoštění ve výši 18,6 tis. Kč. 
Do výdajů na vnitřní správu patří i rozsáhlá položka „ostatní provozní výdaje MO“ s čerpáním 
finančních prostředků ve výši 981,4 tis. Kč, tj. 56,27 % rozpočtované částky, kde jsou zahrnuty výdaje 
na jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie, poštovní 
služby, telefony, bankovní služby, nákup stravenek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, opravy  
a údržbu, ochranné pomůcky, revize, BOZP, poradenství apod. 
Výpočetní technika s čerpáním 104,9 tis. Kč zahrnuje výdaje na upgrade programů, provozní výdaje, 
materiál, obnovu hardwaru, případně nové programové vybavení. Tyto výdaje jsou oproti předchozím 
obdobím nižší, jelikož jsme pod správou Statutárního města Pardubice. Čerpání na položce Investiční 
výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy) je ve výši  
506,4 tis. Kč. 
Výdaje na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR byly celkem ve výši 465,8 tis. Kč řádně vyúčtovány  
a jejich dofinancování je předmětem finančního vypořádání. 
 
Kapitola životního prostředí – zde byly výdaje čerpány ve výši 9 940,2 tis. Kč, což je 65,88 % 
rozpočtované částky, jedná se zde o provozní výdaje na jednotlivé údržby. 
Náklady spojené se skupinou drobné údržby představovaly 1 847,1 tis. Kč, čímž bylo vyčerpáno  
70,63 % rozpočtované částky. Jsou zde platy pro pracovníky pracovní skupiny, včetně zdravotního 
a sociálního pojištění. 
V rámci odpadového hospodářství je financováno přistavování velkoobjemových kontejnerů  
na určených stanovištích ve výši 602,4 tis. Kč, likvidace černých skládek ve výši 21,6 tis. Kč, výsyp 
odpadkových košů ve výši 402,3 tis. Kč, náklady na likvidaci psích exkrementů (výsyp košů na psí 
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exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače) v částce 254,8 tis. Kč, svoz tuhého 
komunálního odpadu a odpadu z tržnic v částce 104,8 tis. Kč a opravy přístřešků pro kontejnery  
ve výši 27,7 tis. Kč.  Celá položka odpadového hospodářství byla čerpána ze 66,43 % v celkové výši 
1 414,9 tis. Kč. 
V souvislosti s péčí o veřejná prostranství je prováděna údržba a opravy dětských hřišť a zahradního 
mobiliáře (včetně pořizování nových herních prvků a laviček) s výdaji za rok 2021 ve výši 198,6 tis. Kč. 
Náklady spojené s venkovní údržbou byly v částce 106,4 tis. Kč, vánoční výzdoba (připojení, 
odzkoušení, odpojení a elektrická energie) ve výši 12,6 tis. Kč, pořízení pracovního nářadí pro pracovní 
skupinu MO, jeho oprava a režijní výdaje ve výši 35,8 tis. Kč. V rámci péče o veřejnou zeleň byly 
financovány nové výsadby ve výši 540,4 tis. Kč a ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých nebo 
poškozených stromů ve výši 799,9 tis. Kč, provádění zahradnických prací vč. svozu a likvidace odpadu 
vzniklého údržbou zeleně ve výši 2 672,6 tis. Kč, údržba trávníků – seč trávy ve výši 1 927,9 tis. Kč, 
zavlažování zeleně (zálivka při suchém počasí) ve výši 143,1 tis. Kč, projekt Výsadba stromů na území 
sídliště Dubina ve výši 15,0 tis. Kč za zpracování odborného posudku. Čerpání celé položky – péče  
o veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí 6 634,0 tis. Kč, což je 65,44 % rozpočtované částky. 
Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové 
dokumentace a byly čerpány ve výši 44,2 tis. Kč, tedy z 21,56 %.  
 
Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2021 čerpány ve výši 4 665,2 tis. Kč, což představuje 
57,34 % rozpočtovaných prostředků. 
Finanční prostředky na opravy a údržbu komunikací byly vyčerpány ve výši 2 736,7 tis. Kč, tedy 50,43 % 
předpokládaných výdajů. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodníků a silnic, odvodnění 
komunikací, sorpčních vpustí, zimní údržbu a čištění komunikací, případně havarijní stavy. 

Ostatní provozní výdaje do dopravy ve výši 233,6 tis. Kč, jednalo se o opravy dopravního značení, 
mobiliáře na komunikacích a o projektovou dokumentaci na stavbu Stavební úpravy v ulici Rumunská 
před čp. 359-365. Dále v rámci kapitoly doprava byla realizována investiční akce: „Oprava chodníku 
v ulici Sezemická od křižovatky s ul.  Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ v částce  
1 694,9 tis. Kč. 
 
Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla čerpána ve výši 2 459,9 tis. Kč, což je 80,52 % 
rozpočtovaných prostředků. 
Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny městského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem  
na provozních výdajích vyčerpáno 400,7 tis. Kč, tedy 70,29 % rozpočtu. Náleží sem především běžné 
výdaje spojené s provozem knihovny (nákup knih a časopisů, nájemné, energie, telefony, kancelářské 
potřeby, úklidové prostředky a drobné vybavení).  
Platy vč. pojištění pro pracovnice knihovny jsou čerpány ve výši 903,5 tis. Kč, což představuje 90,80 %. 
Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši 56,1 tis. Kč, tj. 93,54 % rozpočtu.  
Dále byly čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ jednotlivým žadatelům. Všechny dotace byly před 
poskytnutím projednány a schváleny Radou městského obvodu Pardubice III (příspěvky vyšší než  
50 tis. Kč v jednotlivých případech poskytnuté právnické nebo fyzické osobě, které by příslušely 
schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). Finanční prostředky na položce dotace a příspěvky byly 
vyčerpány v částce 161,3 tis. Kč, tedy z 80,64 % rozpočtované částky. 
Dary poskytované našim klubům seniorů, v souladu se schválenými pravidly rady městského obvodu 
byly v tomto roce předány v celkové výši 95,6 tis. Kč pro všechny tři kluby. 
Realizované kulturní akce městského obvodu byly pouze opékání buřtů a letní kino na Dubině. Závazný 
ukazatel byl vyčerpán ve výši 167,6 tis. Kč, tj. 55,86 % rozpočtované částky.  
V položce „Ostatní provozní výdaje v kultuře“ byly finanční prostředky čerpány především  
na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (čtyři vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši 
138,2 tis. Kč, což představuje 76,79 % rozpočtovaných prostředků. 
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Položka „Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983 byla čerpána ve výši 536,9 tis. Kč, 
což představuje 85,23 % rozpočtované částky. 
 
Kapitola konsolidační převody – výdaje byla čerpána ve výši 13 133,0 tis. Kč, což představuje 100 % 
rozpočtovaných prostředků na všech jednotlivých položkách. 
Převod za KO byl proveden ve výši 7 547,3 tis. Kč, převod do sociálního fondu byl proveden ve výši  
584,0 tis. Kč, převod jednorázový na investiční akci RPS Dubina, lokalita 6B – etapa U byl proveden  
ve výši 5 000,0 tis. Kč a převod jednorázový ostatní provozní (DDM BETA) byl proveden ve výši  
1,7 tis. Kč. 
 
Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2021 ve výši 4 510,1 tis. Kč. Rezerva zahrnuje rezervu 
rady MO, která zůstala ve výši 10 tis. Kč, rezervu starosty 40 tis. Kč, rezervu rozpočtu ve výši  
4 410,1 tis. Kč a rezervu na krizová opatření ve výši 50 tis. Kč. 
 
Hospodaření městského obvodu bylo i v roce 2021 ovlivněno epidemickou situací, kdy byla 
pozastavena realizace připravených investičních akcí a z důvodu epidemických opatření se nemohla 
konat ani většina plánovaných kulturních akcí. 



 

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 
 

 6/16  
 

 

Plnění rozpočtu MO III za rok 2021 
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II. Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu 
Pardubice III za rok 2021 
 

Rozpočet sociálního fondu MO III na rok 2021 byl projednán a schválen společně s rozpočtem 
městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 14. 12. 2020 
usnesením č. Z/155/2020 v rozpočtované výši 984 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření sociálního fondu 
bylo schváleno jako vyrovnané. 
Zdrojem sociálního fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu vypočítaný dle schválených 
pravidel tvorby sociálního fondu jako 5,8 % z rozpočtu mezd pracovníků městského obvodu  
a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 
2021 činil 584,0 tis. Kč. Zdrojová část byla zapojením přebytku předchozího roku navýšena na částku  
1 026,0 tis. Kč. 
Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 61 % rozpočtu. 
Velkou částku čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování čerpaný ve výši 186 tis. Kč, tj.  
68 % předpokladu. Z ostatních příspěvků byly hrazeny především příspěvky na životní pojištění 
zaměstnanců ve výši 74 tis. Kč, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce a životní jubilea čerpání  
ve výši 211 tis. Kč a příspěvek na reprezentaci ve výši 134 tis. Kč. Ozdravný program představuje nákup 
vitamínů ve výši 1.000,00 Kč na jednoho pracovníka, čerpání bylo z 67 % v částce 20 tis. Kč. 
Zůstatek na účtu soc. fondu k 31. 12. 2021 činí 401 152,48 Kč a přejde v této výši do aktuálního 
rozpočtu.  
 

po 
1. změně v tis. Kč v %

Příjmy       984,0 1 026,0 625 61%

584,0 584,0 584 100%

400,0 442,0 442 100%

0,0 0,0 -401

Výdaje 984,0 1 026,0 625 61%

530,0 564,0 330 59%

133,0 133,0 74 55%

266,0 274,0 186 68%

30,0 30,0 20 67%

25,0 25,0 15 60%

plnění 12/2021

pojistné

příspěvek na stravenky

ozdravný program

životní jubilea

Rozpočet  2021

příspěvek na služby

příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu na platy 

očekávaný zůstatek SF z před. roku

zůstatek na účtu

 v tis. Kč

 
 
III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2021 
 

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány jako účelové, pod účelovým znakem a jsou přísně 
zúčtovatelné. 
 
Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2021 účelové dotace na 

a) volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky     455 390,04 Kč 
b) operační program zaměstnanost         138 670,00 Kč 
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ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na 
a) volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky     465 760,39 Kč 
b) operační program zaměstnanost         138 670,00 Kč 

  
Výdaje na zajištění voleb jsou vyúčtovány a rozdíly budou vypořádány prostřednictvím rozpočtu 
Statutárního města Pardubice v rámci finančního vypořádání za rok 2021. Čerpání dotace bylo 
předmětem přezkoumání hospodaření provedeného kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje. 

 
IV. Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2021 
 
Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými Statutárním městem Pardubice v rámci finančního 
vypořádání s jednotlivými obvody. 

Podíl na dani z přidané hodnoty za rok 2021 - 5,00 Kč 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  10 370,35 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Erno Košťála 1017/205-207 - 18 928,00 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983  - 103 008,95 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983 – služebna MP 44 251,00 Kč  
Nájemné za pronájem sálu DDM Beta - 4 200,00 Kč 
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 314 031,32 Kč 
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 233 746,05 Kč 
CELKEM 476 256,77 Kč 
 
Přeplatek podílu na sdílených daních je dle skutečně vybrané výše daní daného roku ve výši - 5,00 Kč. 

Částka ve výši 10 370,35 Kč představuje vyúčtování zálohy dotace na zajištění voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, o kterou byly vynaložené výdaje vyšší než zaslaná záloha na dotaci  
na zajištění těchto voleb. Částka je uhrazena ze státního rozpočtu. 

Dle Statutu města Pardubic přísluší městským obvodům 70 % příjmů z umístění reklamních zařízení  
a 25 % příjmů z nájemného pozemků nacházejících se na území příslušného obvodu za kalendářní rok. 
Za rok 2021 jde o částku ve výši 314 031,32 Kč z umístění reklamních zařízení a o částku 233 746,05 Kč 
z nájemného pozemků.  

Součástí finančního vypořádání je také vyúčtování nákladů na energie objektů Jana Zajíce 983 a Erno 
Košťála 1016/205-207, a to v souhrnné výši – 121 936,95 Kč. Dále je zahrnuto nájemné za pronájem 
sálu DDM Beta pro konání zastupitelstev městského odvodu v roce 2021 ve výši – 4 200,00 Kč. 

Celé finanční vypořádání městského obvodu se Statutárním městem Pardubice za rok 2021 
představuje částku + 476 256,77 Kč. 

 
V. Návrh finančního vypořádání Městského obvodu Pardubice III za rok 2021   
 
Souhrn hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2021: 

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2021 24 970 107,35 Kč 
Příjmy roku 2021 46 986 487,23 Kč 
Výdaje v roce 2021 -42 839 068,02 Kč 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2021 29 117 526,56 Kč 
 
Návrh finančního vypořádání městského obvodu za rok 2021 představuje zahrnutí konečného 
zůstatku na základním běžném účtu k 31. 12. 2021 ve výši 29 117 526,56 Kč mezi zdroje rozpočtu 
městského obvodu. Dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání se Statutárním 
městem Pardubice převedeny do rozpočtu městského obvodu ve výši 476 256,77 Kč. K zapojení 
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finančních prostředků do rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 z předchozího roku je 
tedy celkem částka 29 117 526,56 + 476 256,77 Kč. 

Zůstatek běžného účtu byl již ve výši 14 500,0 tis. Kč zapojen do schváleného rozpočtu roku 2022  
při jeho schvalování a částka 14 617,5 tis. Kč byla zapojena v rámci 1. změny rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice III pro rok 2022. 

Do aktuálního rozpočtu městského obvodu tedy zbývá navést částku finančního vypořádání 
se Statutárním městem Pardubice ve výši 476 256,77 Kč.  

 
VI. Inventarizace a nakládání s majetkem 
 
Přehled majetku Městského obvodu Pardubice III ke dni 31. 12. 2021 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek 70 664,00 Kč 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 695 565,60 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek 224 336,20 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 969 810,13 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici 323 139,04 Kč 
Celkem 4 283 514,97 Kč 
 

Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. 

Majetek je evidován správcem dle druhu majetku a je zanesen na jednotlivých kartách dle svého 
umístění. K 31. 12. 2021 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

V průběhu roku 2021 se sešla likvidační komise k vyřazení a likvidaci přebytečného  
a neupotřebitelného majetku, která řádně projednala veškerý vyřazovaný majetek, vč. způsobu jeho 
likvidace. Návrhy likvidační komise byly předloženy radě městského obvodu ke schválení a rozhodnutí 
o likvidaci. V roce 2021 byl vyřazen movitý majetek v celkové hodnotě 353 465,20 Kč. 
 

 VII. Vyúčtování finančních vztahů poskytnutých transferů za rok 2021 
 
Z rozpočtu městského obvodu jsou poskytovány finanční příspěvky především formou dotace podle 
pravidel pro jejich poskytování „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ schváleného Radou městského obvodu Pardubice dne 23. 2. 2015 usnesením R/47/2015 
v planém znění. Pro rok 2021 bylo podáno a posouzeno celkem 28 žádostí o dotace od subjektů 
převážně z naší lokality. Všechny byly posouzeny komisí pro kulturu a sport RMO a ty, které splnily 
příslušné náležitosti, byly doporučeny RMO, resp. ZMO ke schválení a poskytnutí dotace v konkrétní 
výši. Celkem byla schválena částka ve výši 190,5 tis. Kč. Z důvodu epidemické situace v roce 2021  
a neuskutečnění jednotlivých akcí došlo u některých subjektů k vrácení poskytnutých prostředků.  
U jednoho subjektu zatím nedošlo k vrácení nepoužitých finančních prostředků, je řešeno v souladu 
s platnými právními předpisy. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány.  

 

Žádosti o dotace z rezervy rady nebo starosty MO dle subjektů: 

subjekt druh akce žádáno  schváleno radou vyplaceno vyúčtování dne

0,00 Kč  
 
 



 

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 
 

 11/16  
 

 

Dotace z rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2021: 

č.  
žádosti

subjekt druh akce žádáno
 schváleno 

radou 
vyplaceno vyúčtování

a) tradiční sportovní akce na území MO III
27/2021 TAJV z.s. Sportovní den mládeže s TAJV v MOIII 7 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč x
28/2021 Vávra Petr O pohár starosty MO III - 3. ročník 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč bude vráceno 

b) akce předškolních zařízení
3/2021 Klub rodičů při MŠ Srdíčko Oslava MDD 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
4/2021 MŠ Srdíčko Vánoční zpívání 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
5/2021 MŠ Srdíčko Oslava Dne matek 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč x
6/2021 MŠ Srdíčko Čarodějnický rej v MŠ 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč x
7/2021 MŠ Srdíčko Podzimní slavnost 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
8/2021 MŠ Erno Košťála Halloween v MŠ 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
9/2021 MŠ Erno Košťála Rozloučení s předškoláky 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

10/2021 MŠ Erno Košťála Adventní inspirace 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
11/2021 MŠ Erno Košťála Den Země 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
16/2021 MŠ Korálek Zahradní slavnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 782,98 Kč vráceno 21.12.2021

17/2021 MŠ Korálek Sv. Martin 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
18/2021 Spolek rodičů při  MŠ Korálek Den dětí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
21/2021 Perníček z.s. Slavnost včeliček a medu 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
22/2021 Perníček z.s. Motýl í slavnost 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
23/2021 Perníček z.s. Ukládání broučků 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

24/2021 Perníček z.s.
Veverčí vánoční hody aneb slavnost 
ořechů

4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

c) akce základních škol
12/2021 ZŠ Studánka Den Země ve škole 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč akce zrušena vráceno 23.11.2021

13/2021 ZŠ Studánka Mikulášský turnaj v košíkové 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč akce zrušena vráceno 23.11.2021

14/2021 ZŠ Studánka Svatý Martin na bílém koni 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč akce zrušena vráceno 23.11.2021

15/2021 ZŠ Studánka 
Závěrečné vyřazení žáků 9. tříd 
spojené s akademií školy

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

19/2021 ZŠ Dubina
Společenské odpoledne k ukončení 
povinné školní docházky

7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

20/2021 ZŠ Dubina Loučení se školním rokem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
d) akce společenského charakteru ostatních subjektů

1/2021 DDM Beta Pardubice Safari  karneval 6 000,00 Kč    0,00 Kč 0,00 Kč x
2/2021 DDM Beta Pardubice Mikulášská nadílka 6 000,00 Kč    6 000,00 Kč     6 000,00 Kč akce zrušena vráceno 9.12.2021

25/2021 Rodinné centrum Kulihrášek Jednárázové vzdělávací akce pro 
rodiny s dětmi 1.7.-31.12.2021

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč  10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

26/2021 Rodinné centrum Kulihrášek Jednárázové vzdělávací akce pro 
rodiny s dětmi 1.1.-30.6.2021

10 000,00 Kč 2 000,00 Kč     2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

e) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost

g) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III
h) podpora talentovaných žáků ZŠ a ocenění fairplay
ZŠ Studánka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
ZŠ Dubina 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
CELKEM 262 000,00 Kč 190 500,00 Kč 190 500,00 Kč 156 282,98 Kč
Fond na rok 2021 200 000,00 Kč  

 

VIII. Inventarizace pohledávek k 31. 12. 2021 
 
Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2021 
 

Pokuty – přestupky                                                                                        302 267,71 Kč 
MP ze psů                                                                                                    47 867,00 Kč 
MP – VP – tržnice -2 240,00 Kč 
MP – VP – zábor veřejného prostranství                                                                       7 275,00 Kč 
MP TKO                                                                                                   1 266 795,16 Kč 
Celkem                                                                                                      1 621 964,87 Kč 
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Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtovými příjmy ve výši 1 621 964,87 Kč zahrnuje pohledávky 
z místních poplatků a pokut. Pohledávky jsou již po době splatnosti. Především místní poplatky za TKO 
a poplatek ze psů je databází živou, kdy každoročně naroste pohledávka u všech poplatníků, která je 
postupně uspokojována. Všechny oprávněné nedoplatky jsou vymáhány podle příslušných právních 
předpisů. Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky vykazuje meziroční nárust  
o částku 52,0 tis. Kč. 

 Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2021 jsou ve výši 302 267,71 tis. Kč. Zde došlo 
k meziročnímu nárůstu o 42,0 tis. Kč. V přestupkové agendě došlo ke zvýšení počtu případů 
s udělenými sankcemi ve vysoké výši. Stále se podnikají kroky k vymožení jednotlivých pokut 
z přestupků, vč. exekučních. 

 Pohledávka – místní poplatek ze psů je od počátku vzniku městského obvodu až do 31. 12. 2021 
ve výši 47 867,00 Kč, pohledávky u poplatku ze psů v loňském roce narostly o 8,0 tis. Kč. 

 Pohledávka – veřejné prostranství – tržnice je k 31. 12. 2021 ve výši -2,2 tis. Kč, a to z důvodu 
prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasné stavby 
a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb na území městského obvodu. 

 Pohledávka – veřejné prostranství za zábor v dopravě je k 31. 12. 2021 v částce 7 275,00 Kč.  
Jedná se o pohledávku jednoho subjektu ve výši 7.475,00 Kč, která je již vymáhána 
prostřednictvím exekutorského úřadu. Další subjekt přeplatil pohledávku o částku 200,00 Kč. 

 Pohledávka – místní poplatky za TKO k 31. 12. 2021 činí 1 266 795,16 Kč. Stále probíhá vymáhání, 
a to i prostřednictvím exekuce. Zde došlo k meziročnímu nárustu pouze o částku 2,6 tis. Kč. 
V průběhu roku 2021 bylo reálně vymoženo více než v letech předchozích a počet dlužníků je 
přibližně stejný. 

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 5, je zpráva  
o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech 
územního samosprávného celku. 

Ve dnech 15. 11. 2021 a 28. 3. 2022 se uskutečnil na Městském obvodu Pardubice III přezkum 
hospodaření za rok 2021. Přezkoumání bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje 
na základě písemné žádosti primátora Statutárního města Pardubice. Přezkoumání hospodaření 
městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel stanovených 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  
a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých 
skutečností. 

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, které jsme součástí, ze dne 2. 5. 2022, viz 
příloha): „Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a 3 zákona  
č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny“. U městského obvodu Pardubice III nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky. 
 

X. Uzavření závěrečného účtu za rok 2021 
 
Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 3. 6. 2022, projednání závěrečného účtu finančním 
výborem dne 13. 6. 2022 a Radou městského obvodu Pardubice III dne 20. 6. 2022, je dán návrh  
na projednání závěrečného účtu za rok 2021 Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III,  
a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 7 a): 
Závěrečný účet za rok 2021 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 
a to BEZ VÝHRAD. 
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Zpracovatel: 
Miriam Šotková 
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  
 
 
 
Přílohy: 
1. Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2021 
2. Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31. 12. 2021 
3. Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise za rok 2021 
4. Výkazy účetní závěrky 2021 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, 

Přehled o peněžních tocích) 
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 Statutárního města Pardubice 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:      Sejmuto: 
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Příloha č. 1 
 

údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed 538 409,98
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -4,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek -4 318,38
pojistné plnění za rok 2021 54 439,00
finanční vypořádání reži jních nákladů budova U Divadla 828 -116 378,51
finanční vypořádání reži jních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23 -5 286,50
finanční vypořádání reži jních nákladů Jana Palacha 324 - 6 -23 690,10
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 407 838,39
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 225 810,08

Městský obvod II - Polabiny 1 207 633,76
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 5,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 22 246,47
pojistné plnění za rok 2021 118 835,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna -98 936,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Chemiků 128 -143 046,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Kosmonautů 274 -23 636,53
RPS Polabiny - ul. K. Šípka - FV investiční akce 2021 730 431,41
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 309 035,44
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 292 698,97

Městský obvod III - Studánka 476 256,77
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -5,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 10 370,35
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207 -18 928,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt J. Zajíce 983 -103 008,95
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt J. Zajíce 983 - služebna MP 44 251,00
nájemné za pronájem sálu DDM Beta -4 200,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 314 031,32
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 233 746,05

Městský obvod IV - Pardubičky 539 854,28
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 1,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 084,00
pojistné plnění za rok 2021 61 250,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 47 378,80
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 430 140,48

Městský obvod V - Dukla 374 669,44
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -8,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 13 087,93
pojistné plnění za rok 2021 49 655,00
referendum Zelená brána - doplatek 635,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna -10 823,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 128 063,98
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 194 058,53

Městský obvod VI - Svítkov 311 817,68
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -5,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 6 763,85
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna -6 587,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 - knihovna -11 028,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 70 162,05
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 252 511,78

Městský obvod VII - Rosice nad Labem 365 983,23
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -2,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 855,00
pojistné plnění za rok 2021 34 727,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 207 494,30
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 121 908,93

Městský obvod VIII - Hostovice 9 237,05
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 3,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 718,63
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 7 515,42

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 3 823 862,19

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2021
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Příloha č. 2 
 

skutečnost
k 31. 12. 2021
250 518 111,65

27 631 012,86
16 720 408,78
43 359 140,85

365 845 383,41
704 074 057,55
818 082 863,57
142 654 723,48

1 664 811 644,60

ROZDĚLENÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE STAUTU
výpočet transferů MO k 31. 12. 1 664 811 644,60
        podíl na daních životní prostředí doprava ostatní k zaslání zasláno Finanční vypořádání
MO I - Střed 15 341 536 26 425 755 10 497 769 0 52 265 060 52 265 064 -4
MO II - Polabiny 14 479 887 20 952 520 6 225 946 646 078 42 304 431 42 304 426 5
MO III - Dubina 17 924 653 12 620 404 5 407 941 -5 001 700 30 951 299 30 951 304 -5
MO IV - Pardubičky 18 642 646 7 137 780 5 180 711 0 30 961 137 30 961 136 1
MO V - Dukla 17 459 373 16 494 937 8 725 428 0 42 679 737 42 679 745 -8
MO VI - Svítkov 25 435 553 2 915 302 4 680 818 -6 151 435 26 880 237 26 880 242 -5
MO VII - Rosice n.L. 20 977 638 7 495 132 4 726 267 0 33 199 037 33 199 039 -2
MO VIII - Hostovice 3 811 622 0 0 0 3 811 622 3 811 619 3

1121 daň z příjmů právnických osob 

CELKEM DANĚ Z PŘÍJMU
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY pro výpočet transferů

Rekapitulace daňových příjmů statutární město Pardubice k 31. 12. 2021
Finanční vypořádání s MO za rok 2021

1111 daň z příjmů ze závislé činnosti  

1111 daň z příjmů ze závislé činnosti  (1,5%)

1112 daň z příjmů FO placená poplatníky

1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou

 
 
 
Příloha č. 3 
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ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021
IČO: 00274046
Název: Statutární město Pardubice

UCS: 03274046 Městský obvod Pardubice III
NS: 03274046 Městský obvod Pardubice III

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I  obec Pardubice I

PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

právní forma obec  vedlejší činnost

zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 466799136

fax

e-mail posta@umo3.mmp.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán

Miriam Šotková  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

Podpisový záznam  
 

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 13:04:30

Příloha č. 4
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   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

   1 2 3 4 

 

 AKTIVA CELKEM  36 993 984,06 5 148 384,69 31 845 599,37 27 205 569,12 

 

A.  Stálá aktiva  5 768 996,80 3 922 984,97 1 846 011,83 1 247 235,66 

 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  766 229,60 745 032,60 21 197,00 35 329,00 

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

 2. Software 013 70 664,00 49 467,00 21 197,00 35 329,00 

 3. Ocenitelná práva 014     

 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 695 565,60 695 565,60   

 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035     

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  5 002 767,20 3 177 952,37 1 824 814,83 1 199 006,66 

 1. Pozemky 031     

 2. Kulturní předměty 032     

 3. Stavby 021     

 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 224 336,20 208 142,24 16 193,96 24 065,96 

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 969 810,13 2 969 810,13   

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 808 620,87  1 808 620,87 1 174 940,70 

 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

 III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

 4. Dlouhodobé půjčky 067     

 5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053     

 IV.  Dlouhodobé pohledávky     12 900,00 

 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
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 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465    12 900,00 

 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466     

 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     

 

B.  Oběžná aktiva  31 224 987,26 1 225 399,72 29 999 587,54 25 958 333,46 

 I.  Zásoby      

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112     

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     

 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123     

 7. Pořízení zboží 131     

 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139     

 II.  Krátkodobé pohledávky  1 706 208,22 1 225 399,72 480 808,50 545 757,63 

 1. Odběratelé 311 648,00  648,00  

 2. Směnky k inkasu 312     

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313     

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 35 900,00  35 900,00 96 740,00 

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 621 964,87 1 225 399,72 396 565,15 432 751,82 

 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317     

 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319     

 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 2 325,00  2 325,00 308,00 

 10. Sociální zabezpečení 336     

 11. Zdravotní pojištění 337     

 12. Důchodové spoření 338     

 13. Daň z příjmů 341     

 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     

 15. Daň z přidané hodnoty 343     

 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     
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 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 10 370,35  10 370,35 15 957,81 

 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361     

 24. Pevné termínové operace a opce 363     

 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369     

 26. Pohledávky z finančního zajištění 365     

 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367     

 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 5 000,00  5 000,00  

 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     

 30. Náklady příštích období 381     

 31. Příjmy příštích období 385     

 32. Dohadné účty aktivní 388 30 000,00  30 000,00  

 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377     

 III.  Krátkodobý finanční majetek  29 518 779,04  29 518 779,04 25 412 575,83 

 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

 3. Jiné cenné papíry 256     

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245     

 9. Běžný účet 241     

 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 29 117 526,56  29 117 526,56 24 970 107,35 

 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 401 152,48  401 152,48 442 268,48 

 15. Ceniny 263 100,00  100,00 200,00 

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261     
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Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  

   1 2  

 

 PASIVA CELKEM  31 845 599,37 27 205 569,12   

 

C.  Vlastní kapitál  30 775 120,95 26 068 020,76   

 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  -72 641 235,03 -58 604 189,77   

 1. Jmění účetní jednotky 401 -67 580 087,18 -53 543 041,92   

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403     

 4. Kurzové rozdíly 405     

 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -5 061 147,85 -5 061 147,85   

 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 7. Opravy předcházejících účetních období 408     

 II.  Fondy účetní jednotky  401 152,48 442 268,48   

 6. Ostatní fondy 419 401 152,48 442 268,48   

 III.  Výsledek hospodaření  103 015 203,50 84 229 942,05   

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  18 785 261,45 13 479 818,65   

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 84 229 942,05 70 750 123,40   

 

D.  Cizí zdroje  1 070 478,42 1 137 548,36   

 I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

 II.  Dlouhodobé závazky      

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     

 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453     

 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     

 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456     

 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457     

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472     

 III.  Krátkodobé závazky  1 070 478,42 1 137 548,36   

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282     

 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 17 715,42 9 907,36   
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 6. Směnky k úhradě 322     

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324     

 8. Závazky z dělené správy 325     

 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 10. Zaměstnanci 331 629 554,00 576 555,00   

 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     

 12. Sociální zabezpečení 336 214 825,00 212 065,00   

 13. Zdravotního pojištění 337 102 294,00 101 466,00   

 14. Důchodové spoření 338     

 15. Daň z příjmů 341     

 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 61 227,00 105 168,00   

 17. Daň z přidané hodnoty 343     

 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     

 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     

 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     

 27. Krátkodobé závazky z ručení 362     

 28. Pevné termínové operace a opce 363     

 29. Závazky z neukončených finančních operací 364     

 30. Závazky z finančního zajištění 366     

 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368     

 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     

 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     

 35. Výdaje příštích období 383     

 36. Výnosy příštích období 384     

 37. Dohadné účty pasivní 389 35 900,00 109 640,00   

 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 8 963,00 22 747,00   

* Konec sestavy * 
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 
 NS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 
 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466799136  

 fax   

 e-mail posta@umo3.mmp.cz  

 WWW stránky   

  
 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Miriam Šotková  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 13:17:34 
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Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

   1 2 3 4 

 

A.  NÁKLADY CELKEM  28 258 644,86  26 734 844,60  

 

 I.  Náklady z činnosti  28 112 361,88  26 657 844,60  

 1. Spotřeba materiálu 501 678 931,76  546 762,70  

 2. Spotřeba energie 502 170 251,47  210 526,61  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

 4. Prodané zboží 504     

 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

 6. Aktivace oběžného majetku 507     

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

 8. Opravy a udržování 511 2 711 613,44  2 116 252,20  

 9. Cestovné 512 8 821,00  7 977,00  

 10. Náklady na reprezentaci 513 27 863,00  22 136,10  

 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

 12. Ostatní služby 518 8 804 096,22  8 599 157,64  

 13. Mzdové náklady 521 10 603 625,00  10 304 270,00  

 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 093 738,00  3 009 432,43  

 15. Jiné sociální pojištění 525 32 889,80  31 939,98  

 16. Zákonné sociální náklady 527 402 553,96  301 821,25  

 17. Jiné sociální náklady 528 625 116,00  513 591,00  

 18. Daň silniční 531     

 19. Daň z nemovitostí 532     

 20. Jiné daně a poplatky 538     

 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

 23. Jiné pokuty a penále 542     

 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 165 050,61  100 716,00  

 25. Prodaný materiál 544     

 26. Manka a škody 547     

 27. Tvorba fondů 548 584 000,00  590 000,00  

 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 22 004,00  22 006,00  

 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

 31. Prodané pozemky 554     

 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 88 513,19  -6 973,09  

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 85 263,60  261 553,90  
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 36. Ostatní náklady z činnosti 549 8 030,83  26 674,88  
 

 II.  Finanční náklady      

 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

 2. Úroky 562     

 3. Kurzové ztráty 563     

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

 5. Ostatní finanční náklady 569     
 

 III.  Náklady na transfery  146 282,98  77 000,00  

 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 146 282,98  77 000,00  
 

 V.  Daň z příjmů      

 1. Daň z příjmů 591     

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B.  VÝNOSY CELKEM  47 043 906,31  40 214 663,25  

 

 I.  Výnosy z činnosti  10 371 242,02  10 580 194,00  

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 56 773,00  62 943,00  

 3. Výnosy z pronájmu 603     

 4. Výnosy z prodaného zboží 604     

 5. Výnosy ze správních poplatků 605 113 040,00  108 380,00  

 6. Výnosy z místních poplatků 606 9 492 754,57  9 813 964,00  

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 200,00  200,00  

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

 10. Jiné pokuty a penále 642 65 400,00  65 300,00  

 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     

 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

 16. Čerpání fondů 648 625 116,00  512 691,00  

 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 17 958,45  16 716,00  
 

 II.  Finanční výnosy  7 858,90  5 867,01  

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
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 2. Úroky 662 7 858,90  5 867,01  

 3. Kurzové zisky 663     

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     

 6. Ostatní finanční výnosy 669     
 

 IV.  Výnosy z transferů  711 798,39  494 810,24  

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 711 798,39  494 810,24  
 

 V.  Výnosy ze sdílených daní a poplatků  35 953 007,00  29 133 792,00  

 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     

 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682     

 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 35 953 007,00  29 133 792,00  

 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685     

 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686     

 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688     

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      

 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 18 785 261,45  13 479 818,65  

 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 18 785 261,45  13 479 818,65  

* Konec sestavy * 
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 PŘÍLOHA 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 
 NS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466799136  

 fax   

 e-mail posta@umo3.mmp.cz  

 WWW stránky   

  
 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Miriam Šotková  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 13:43:59 
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) 
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. 

 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) 
K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. 

 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 
Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje jednotlivé účetní případy, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení je stanovena na 10 tis Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie 
ve výši záloh) a dále účetní jednotka nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice 
významnosti. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, jelikož v roce 2021 nebyly realizovány žádné platby v cizí měně. Účetní jednotka 
provádí účetní odpisy rovnoměrným způsobem čtvrtletně podle odpisového plánu. O opravných položkách k pohledávkám účtuje účetní jednotka jednou ročně, a to ke dni 31.12. Pro účtování o zásobách je 
používán způsob B. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - je sledován majetek v ocenění jedné položky 0,00 Kč a vyšší a nepřevyšující částku 60 tis Kč; drobný dlouhodobý majetek hmotný - je sledován 
majetek v ocenění jedné položky vyšší než 2 tis. Kč a nepřevyšující částku 40 tis Kč. 
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 
 

Číslo  Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky  533 106,04  546 441,04  

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 323 139,04  336 474,04  

3. Vyřazené pohledávky 905 209 967,00  209 967,00  

4. Vyřazené závazky 906   

5. Ostatní majetek 909   

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů  212 499,99   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911   

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913   

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914   

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 212 499,99   

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951   
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2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952   

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954   

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955   

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956   

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VII. Další podmíněné závazky    

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984   

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985   

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986   

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty  144 000,00  154 000,00  

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 144 000,00  154 000,00  

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992   

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993   
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 
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4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994   

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 889 606,03  700 441,04  
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) 

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události. 
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B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) 
 

 

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) 
 

 

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 
 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti   
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 
 

  

 

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 
 

 

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 
 

 

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 
 

 Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti 

 

Položka  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 442 268,48  

G.II. Tvorba fondu 584 000,00  

1. Přebytky hospodaření z minulých let  

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce  

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 584 000,00  

4. Ostatní tvorba fondu  

G.III. Čerpání fondu 625 116,00  

G.IV. Konečný stav fondu 401 152,48  
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy 
 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

G. Stavby     

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu     

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby     

 

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy 
 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

H. Pozemky     

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky     
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 
 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou   

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

 

 

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 
 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

 

 

* Konec sestavy * 
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 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 
 NS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466799136  

 fax   

 e-mail posta@umo3.mmp.cz  

 WWW stránky   

  
 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Miriam Šotková  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 13:01:28 
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Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období 

 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 26 068 020,76  61 770 523,94  57 063 423,75  30 775 120,95  

 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 58 604 189,77- 653 158,98  14 690 204,24  72 641 235,03- 

 A.I. Jmění účetní jednotky 53 543 041,92- 653 158,98  14 690 204,24  67 580 087,18- 
 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu -   - 

 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci -   - 
 3. Bezúplatné převody -   - 
 4. Investiční transfery -   - 

 5. Dary -   - 
 6. Ostatní - 653 158,98  14 690 204,24  - 

 A.II. Fond privatizace     

 A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     
 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci -   - 

 2. Bezúplatné převody -   - 
 3. Investiční transfery -   - 
 4. Dary -   - 

 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - -  - 
 6. Ostatní -   - 

 A.IV. Kurzové rozdíly     

 A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 5 061 147,85-   5 061 147,85- 
 1. Opravné položky k pohledávkám -   - 
 2. Odpisy -   - 

 3. Ostatní -   - 

 A.VI. Jiné oceňovací rozdíly     
 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů -   - 

 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji -   - 
 3. Ostatní -   - 

 A.VII. Opravy předcházejících účetních období     
 1. Opravy minulého účetního období -   - 
 2. Opravy předchozích účetních období -   - 

 B. Fondy účetní jednotky 442 268,48  593 640,00  634 756,00  401 152,48  

 C. Výsledek hospodaření 84 229 942,05  60 523 724,96  41 738 463,51  103 015 203,50  

 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření     
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 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 
 NS: 03274046 Městský obvod Pardubice III 

 

Sestavený ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466799136  

 fax   

 e-mail posta@umo3.mmp.cz  

 WWW stránky   

  
 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Miriam Šotková  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 13:13:29 
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Č.položky Název položky Účetní období 

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu  25 412 575,83 

 A. Peněžní toky z provozní činnosti  18 805 144,64 

 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním  18 785 261,45 

 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)  110 517,19 
 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 22 004,00 
 A.I.2. Změna stavu opravných položek 88 513,19 

 A.I.3. Změna stavu rezerv  
 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku  
 A.I.5. Výnosy z podílů na zisku  

 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace  

 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)  -90 634,00 
 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -23 564,06 

 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -67 069,94 
 A.II.3. Změna stavu zásob  
 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku  

 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)   

 A.IV. Přijaté podíly na zisku   

 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv  -2 774 884,41 

 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv  -2 774 884,41 

 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv   

 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku  
 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  
 B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji  

 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  

 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)   

 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek  -11 924 057,02 

 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)  -11 936 957,02 

 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)   

 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)  12 900,00 

 F. Celková změna stavu peněžních prostředků  4 106 203,21 

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)   

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni        R. = P. + F. + H.  29 518 779,04 

 KONTROLNÍ ČÍSLO  (v tom)  29 518 779,04 

  ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2  29 518 779,04 

  PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY   
  



Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz

-1 -

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Statutárního města Pardubice  IČ: 00274046

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 15. listopadu 2021 do 2. prosince jako dílčí přezkoumání
od 28. března 2022 do 8. dubna 2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření   za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 12.8.2021
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 15.11. do 2.12.2021
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 28.03.2022 do

08.04.2022.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková

- kontroloři:
- Ing. Ivana Bednaříková
- Bc. Ivana Horáková
- Helena Lacušová
- Pavla Netolická

- přizvané osoby:  Za AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, oprávnění KA ČR č. 003 osoby
přizvané k přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem dle § 6 zák. 255/2012 Sb.,

- Ing. Lenka Prokůpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 166
- Ing. Jiřina Röslerová, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 1916
- Ing. Eva Adamcová, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4405
- Ing. Iveta Vitáčková, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4406

Při přezkoumání byli přítomni:     Ing. Martin Charvát  -  primátor

Ing. Ondřej Nečas - vedoucí ekonomického odboru
Ing. Lenka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Příloha č. 5
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Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.   

 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto 
zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 2.5.2022 
 
A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021 

 méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 

2/ 

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

Porušení právní předpisu:  

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Město nevyužilo práva na vyúčtování sankce za pozdní předání díla u akce 
„Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“. 

Zakázka byla předána dle protokolu dne 12. 7. 2021 bez závad, ale dle smluvního 
ujednání o 14 dnů déle, než stanoví smlouva. V těchto případech je v oddíle IV, čl. II, 
bodě 2 smlouvy uvedeno, že za nesplnění dohodnutého termínu odevzdání 
dokončeného díla vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty 0,1% z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

Dle sdělení města sankce za pozdní předání díla nebyla vyúčtována. Její výše činí 
cca 109 tis. Kč. 

O účetním případu nebylo účtováno v souladu se smluvním ujednáním.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  

Název opatření:  Regenerace sídliště Dubina, Pardubice 
Opatření splněno dne:  07.04.2022 
Popis přijatého opatření: Doloženo vyjádření vedoucího technického oddělení OMI, 

kterým bylo odůvodněno, proč neproběhla penalizace za 
pozdní předání díla. Dle sdělení byly práce na realizaci díla 
zahájeny dne 12. 5. 2021. Zhotovitel díla byl na základě 
povolení ke "Zvláštnímu užívání veřejného prostranství zeleně" 
oprávněn zahájit práce na dotčených pozemcích od tohoto 
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data. K prodlení s návozem techniky a vybavení dle vyjádření 
tedy nedošlo.  

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Porušení právní předpisu:  

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

Ustanovení: ČÚS č. 710 bod 6. 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Při prodeji dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji – areálu Tesla 
Kyjevská byl nesprávně zaúčtován výnos z prodeje pozemků na účet 646 - Výnosy z 
prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků. Nebylo tak postupováno 
podle ČUS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bod 
6.5.2., dle kterého se na účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků neúčtují výnosy z prodeje pozemků.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  

Název opatření:  Účtování výnosů z prodeje pozemků 
Opatření splněno dne:  07.04.2022 
Popis přijatého opatření: Chyba byla napravena. O výnosech z prodeje pozemků bylo již 

účtováno v souladu s postupy účtování. Dokladováno účetním 
dokladem č. 0800185 ze dne 31. 12. 2021 a č. 0800184 ze dne 
31. 12. 2021. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022   

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Ustanovení: ČÚS č. 703 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Přijaté zálohy na dotace, které budou vypořádány do jednoho roku od přijetí, byly v 
některých případech nesprávně zaúčtovány na stranu DAL účtu 472 - Dlouhodobé přijaté 
zálohy na transfery v rozporu s bodem 3.5. ČÚS 703 Transfery.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  

Název opatření:  Postupy účtování transferů 
Opatření splněno dne:  31.03.2022 
Popis přijatého opatření: Opraveno účetním dokladem č. 0800352 a 0800353 ze dne 31. 

12. 2021 - přeúčtováno z účtu 472 na účet 374 - Krátkodobé 
poskytnuté zálohy na transfery. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 31.03.2022 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Porušení právní předpisu:  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 3 odst. 1 
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do 
období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Kontrolou vedení účetnictví městského obvodu IV bylo zjištěno, že není účtováno o 
všech skutečnostech na bankovních výpisech za období 8, 9, 10/2021. Stav účtu 231 
výkazu rozvaha k 31. 10. 2021 nevykazoval v porovnání na předložené bankovní výpisy 
skutečný stav. Nebyly předloženy doklady o účtování bankovních výpisů. Kontrola 
účetního stavu byla tedy provedena porovnáním výkazu rozvaha a BV za období 
10/2021.   

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  

Název opatření:  Městský obvod IV - zaúčtování bankovních výpisů 
Opatření splněno dne:  04.04.2022 
Popis přijatého opatření: V rámci inventarizace ke dni 31. 12. 2021 byl ověřen zůstatek 

účtu 231 na bankovní výpisy k uvedenému datu. Nebyl zjištěn 
rozdíl. Bylo účtováno o všech skutečnostech na bankovních 
výpisech. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 04.04.2022 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

B.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
B.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 

C.I.  Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 
420/2004 Sb.  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny. 

 
 

C.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnu: 

 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 
 

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................  7,10 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  .......................................  6,40 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  .........  0 % 
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C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti 
 

Dluh města Pardubice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
 

 
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 

 
- S přihlédnutím k závazkům plynoucím z Akcionářské dohody a s přihlédnutím ke 

zpochybnění platnosti smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek, upozorňujeme 
na riziko spojené s dlouhodobým závazkem SMP (až do r. 2035) a s budoucí 
hospodářskou situací, kterou lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout. 

- Rozsudky vztahující se k této kauze dosud nenabyly právní moci a SMP vyvíjí 
maximální úsilí k nabytí právní jistoty o vlastnictví akcií Hockey Club Dynamo 
Pardubice a k nápravě celé věci. Pakliže bude stvrzeno, že v období od 14. 3. 2019 do 
17. 6. 2020 nedošlo ke změně základního kapitálu a že HokejPce2020, s.r.o., není 
akcionářem Hockey Club Dynamo Pardubice, bude muset mj. dojít k zopakování kroků 
týkajících se změn základního kapitálu, aby bylo dosaženo stavu, ze kterého vycházely 
smluvní strany v době, kdy HokejPce2020, s.r.o., vstupoval kapitálově do Hockey Club 
Dynamo Pardubice a stal se akcionářem za podmínek, které si strany nadefinovaly v 
Akcionářské dohodě. 

- V souvislosti s tímto spatřujeme další rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření 
města, neboť se bude jednat o celou řadu složitých kroků, které budou muset být 
učiněny tak, aby došlo k nápravě celé věci.  

-  
- Záležitost je v dalším jednání, nebyla ukončena a kroky Statutárního města Pardubice 

jsou odvislé na výsledcích jednání.  
- Rizika související s možným dopadem do hospodaření města v budoucích letech 

existují.  Náročnost, specifičnost a dlouhodobost věci si jistě ze strany Statutárního 
města Pardubice vyžaduje zpracování analýzy rizik. 
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Pardubice dne pondělí 2. května 2022 
 
 

 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání 

hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje: 
 

 
Eva Baťková 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 
 
 

Bc. Ivana Horáková 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Pavla Netolická 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Ing. Ivana Bednaříková 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Helena Lacušová 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

  
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní 
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává 
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 
stanovit lhůtu delší, 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu 
Krajského úřadu Pardubického kraje, 

-  nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a 
uvedených v příloze, 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice 
o počtu 52 stran byl seznámen a její stejnopis převzal primátor pan  Ing. Martin Charvát   

 
V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC :  
 nehospodařil s majetkem státu 
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 ručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob  
 nově nezastavil movitý a nemovitý majetek 
 uzavřel kupní smlouvu 
 uzavřel směnnou smlouvu 
 uzavřel darovací smlouvu 
 uzavřel nájemní smlouvu 
 uzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku  
 uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru 
 neuzavřel smlouvu o poskytnutí zápůjčky  
 uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace  
 neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku 
 neuzavřel smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení  
 koupil cenné papíry (úpis nových akcií) 
 prodal cenné papíry 
 nekoupil ani neprodal obligace  
 uskutečnil majetkové vklady 
 územní celek uskutečnil veřejné zakázky  
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Poučení: 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 
územního celku. 

 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a 
v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 

odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč. 

 
 
 

Ing. Martin Charvát  
…………………………………………. 

primátor města 
 

…………………………………………. 
podpis primátora města 

 

Ing. Ondřej Nečas 
…………………………………………. 

vedoucí ekonomického odboru 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucího ekonomického odboru 

 

Ing. Lenka Míčová 
…………………………………………. 

vedoucí oddělení účetnictví 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucí oddělení účetnictví 

 
  

 
 
 
 
 
Převzal dne:  
 
Pardubice dne  2. května 2022 
 

Ing. Martin Charvát  
………………………………………….. 

primátor města 
………………………………………….. 

podpis primátora města 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 

 
Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu města v plném znění na rok 2020 byl zveřejněn na 
internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
města od 2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. 

Rozpočtová opatření RO č.1-20 schválilo zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 
zveřejněno od 18.2.2021 
RO č. 21- 76 schválilo zastupitelstvo města dne 11.3.20212 
zveřejněno od 8.4.2021 
RO č. 77- 92 schválilo zastupitelstvo města dne 25.3.2021 zveřejněno 
od 14.4.2021 
RO č. 93 schválila rada města dne 12.4.2021 zveřejněno od 6.5.2021 
RO č. 94-158 schválilo zastupitelstvo města dne 29.4.2021 
zveřejněno od 18.5.2021 
RO č.159-181 schválilo zastupitelstvo města dne 27.5.2021 
zveřejněno od 16.6.2021 
RO č. 182 schválila rada města dne 7.6.2021 zveřejněno od 
16.6.2021 
RO č. 183a schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 zveřejněno 
od 15.7.2021 
RO č. 183 - 252 schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 
zveřejněno od 15.7.2021 
RO č. 253- 256 schválila rada města dne 30.6.2021 zveřejněno od 
15.7.2021 
RO č. 257 - 262 schválila rada města dne 20.7.2021 zveřejněno od 
17.8.2021 
RO č. 263 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 
26.8.2021 
RO č. 264 schválila rada města dne 6.8.2021 zveřejněno od 
18.8.2021 
RO č. 265 - 281 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 
26.8.2021 
RO č. 282 schválila rada města dne 20.9.2021 zveřejněno od 
13.10.2021 
RO č. 283 - 326 schválilo zastupitelstvo města dne 23.9.2021 
zveřejněno od 13.10.2021 
RO č. 327 schválila rada města dne 8.10.2021 zveřejněno od 
13.10.2021 
RO č. 328 - 349 schválilo zastupitelstvo města dne 21.10.2021 
zveřejněno od 8.11.2021 
RO č. 350 - 354 schválila rada města dne 1.11.2021 zveřejněno od 
30. 11. 2021 
RO č. 355 - 370 schválilo zastupitelstvo města dne 18.11.2021 
zveřejněno od 15. 12. 2021 
RO č. 371a schválila rada města dne 13.12. 2021 zveřejněno od 11. 
1. 2022 
RO č. 371 - 395 schválilo zastupitelstvo města dne 16.12.2021 
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zveřejněno od 11. 1. 2022 
RO č. 396 - 421 schválilo zastupitelstvo města dne 20.1.2022 
zveřejněno od 8. 2. 2022 

Schválený rozpočet Rozpočet města na r. 2021 byl schválen usnesením ZM č. 
Z/1840/2020 ze dne 17. 12. 2020. Schválený dokument byl zveřejněn 
na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 doposud. 
V rámci rozpočtu města na r. 2021 byly schváleny finanční toky do 
rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. 
Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně 
závazné vyhlášky města - Statutu města Pardubic. Byly schváleny 
závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 
a rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

Stanovení 
závazných ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

ZŠ Josefa Ressla - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020 v částce 3 300 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové 
organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 4. 
změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 
29.4.2021 o 90 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci 
dne 10.5.2021.  Navýšení provozního příspěvku v rámci  6. změny 
rozpočtu o 1 528 000,00Kč schváleno Zastupitelstvem města 
Pardubic a schválen Zastupitelstvem města Pardubic investiční 
příspěvek ve výši 420 000,00 Kč dne 24.6.2021, sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci 12. změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 16.12.2021 o 3 000,00Kč , sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 17.12.2021. 
ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - stanovení příspěvku zřizovatele byl 
schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. 
Navýšení provozního příspěvku v rámci 6. změny rozpočtu schváleno 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 779 900,00Kč , 
sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. 
MŠ Kamínek  - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020, v celkové částce 493 000,00Kč, sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci  dne 15.1.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci šesté změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 24.6.2021 o 14 000,00Kč , sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci 9. změny rozpočtu 50 000,00Kč změny rozpočtu 
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 23.9.2021 , sdělení 
zasláno příspěvkové organizaci dne 1.10.2021. 
MŠ Korálek - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020 v celkové 
částce 1 154 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 
15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny 
rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 29.4.2021 o 
45 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 10.5.2021.  
Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny rozpočtu 
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 175 
000,00Kč, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. 
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Komorní filharmonie Pardubice - zastupitelstvo města Pardubic na 
svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1840/2020 schválilo 
rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci rozpočtu města by 
schválen příspěvek na provoz v celkové částce 24 429 000,00 Kč , 
sdělení ze dne 6.1.2021.  
Turistické informační centrum Pardubice - zastupitelstvo města 
Pardubic na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1840/2020 schválilo rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci 
rozpočtu města by schválen příspěvek na provoz v celkové částce 4 
701 000,00 Kč , sdělení ze dne 6.1.2021 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

Usnesením ZM č. Z/1830/2020 ze dne 17. 12. 2020 byl schválen 
střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2021 - 2024. Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu v plném zdění byl zveřejněn na 
internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva od 
2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu 
byl zveřejněn na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 
doposud. 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu města za r. 2020 v plném znění zveřejněn na 
internetových stránkách města od 9.6.2021 - 24.6.2021. 
Projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
r. 2020 a chválen usnesením ZM č. Z/2386/2021 ze dne 24. 6. 2021 
bez výhrad.  
Schválený dokument zveřejněn v úplném znění na internetových 
stránkách města stále 

Bankovní výpis ČNB - 94-3316561/0700 - zůstatek účtu 1 267 890 904,55 Kč k 
31.12.2021 
ČNB - 2006-3316561/0700 - zůstatek účtu 0 Kč k 31.12.2021 
KB - 9005-326561/0700 - zůstatek účtu  16 415 306,78 Kč k 
31.12.2021 
KB - 43 - 9656490277/0700 - zůstatek účtu  235 607,61 EUR stav 5 
857 205,18 Kč k 31.12.2021   
KB - 123 - 967670207/0700 - zůstatek účtu  722 608,17 Kč k 
31.12.2021 
KB - 19 - 326561/0100 - zůstatek účtu  594 586,26 Kč k 31.12.2021 
KB - 8010 - 326561/0100 - zůstatek účtu 519 037,61 Kč k 31.12.2021 
KB - 182 - 326561/0100 - zůstatek účtu  822 418,60 Kč k 31.12.2021 
KB - 19 - 2379850227/0100 - zůstatek účtu 287 636,85 k 31.12.2021 
KB - 115 - 9585040227/0100 - zůstatek účtu 550,00 Kč k 31.12.2021 
KB - 326561/0100 - zůstatek účtu 36 557 204,92 Kč k 31.12.2021 
stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 231 k 31.12.2021 
KB - 115 - 1949220207/0100 - zůstatek účtu 996 736,57 Kč k 
31.12.2021 
KB - 107 - 326561/0100 - zůstatek účtu 801 528,71 Kč k 31.12.2021 
stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 236 k 31.12.2021 
KB - 6015 - 326561/0100 - zůstatek účtu 2 029 343,35 Kč k 
31.12.2021 
KB -115 - 4864010247/0100 - zůstatek účtu 1 001,38 Kč k 31.12.2021 
KB - 123-3116330267/0100 - zůstatek účtu 0 Kč 
stav bankovních účtu ověřeno na účet 245 k 31.12.2021  

Dohoda o hmotné dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k 
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odpovědnosti vyúčtování ze dne 4.1.2021, 6.1.2021, 1.4.202115.4.2021 
Faktura Dodavatelská Fa č. 4/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v 

částce 1 615 572,43,- Kč, splatnost 6.8.2021, úhrada dne 6.8.2021,  
č. dokladu 0200110 zaúčtováno 511/321 
Dodavatelská Fa č. 5/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v 
částce 1 620 156,97, splatnost 16.8.2021, úhrada dne 10.8.2021,  č. 
dokladu 0200221 zaúčtováno 511/321 
Dodavatelská Fa č.1051211306 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v 
částce 2 274 172,42,- Kč, splatnost 25.9.2021, úhrada dne 7.9.2021,  
č. dokladu 0200112, zaúčtováno 042/321 
Dodavatelská  Fa za období 09/2021 v číselné řadě zaúčtování 
předpisu závazku 0210121 - 250, 0210271 - 0210420 
Dodavatelské faktury za období 05/2021 vč. zaúčtování předpisů 
dokladem č. 0210531 - 0210610, přijaté FA za období  12/2021 v 
číselné řadě účetních dokladů 021471 - 620, 621-760, přijaté FA za 
období 12/2021 v číselné řadě účetních dokladů 021131-0300 
Vystavené faktury v číselné řadě 255 - 321 včetně předpisu 
pohledávky, v číselné řadě 22001-55 včetně předpisu pohledávky 
Dodavatelská Fa variabilní č. 210100200 - Dostihový spolek a.s., 
Pardubice, v částce 100 430,00Kč, datum vystavení 14.8.2021, 
splatnost 21.9.2021, úhrada bankovním převodem ČS  dne 
14.10.2021- pronájem závodiště Dodavatelská Fa Dodavatelská  FA 
variabilní č. 21-063 - GO Company s.r.o., Pardubice, v částce 443 
502,00Kč, datum vystavení 31.8.2021, splatnost 5.10.2021, úhrada 
bankovním převodem ČS dne 21.9.2021- technické vybavení na akci 
Friends Fest 2021 
Dodavatelská  FA variabilní č. 193253 - AJ Produkty s.r.o., Pardubice, 
v částce 95 000,00Kč, datum vystavení 19.7.2021, splatnost 
2.8.2021, úhrada bankovním převodem ČS dne 23.7.2021- 
kancelářský nábytek a odborná montáž                                  

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí proběhlo dne 8. 10. 
2021, 31. 10. 2021, 29. 11. 2021  a 29. 12. 2021 předsedou ÚIK a 
tajemníkem MmP na základě vnitřní směrnice č. 16/2011 k provedení 
inventarizace a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
Příkazem tajemníka č. 2/2021 ze dne 20. 10. 2021 bylo nařízeno 
provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021 
Plán inventarizace ke dni 30. 11. 2021 vydaný tajemníkem MmP ze 
dne 20. 10. 2021.  
Dílčí inventarizace movitého majetku proběhla ke dni 30. 11. 202O u 
ORJ 914, 414 a 1814, u ostatního majetku a závazků provedli členové 
inventarizačních komisí inventuru do 22. 1. 2021 k rozvahovému dne 
31. 12. 2020. 
U ORJ 914, 414 a 1814 byla provedena rozdílová inventarizace k 31. 
12. 2021.  
Dílčí zpráva o inventarizace majetku za ORJ 914 - Kancelář 
tajemníka, 414 - Kancelář primátora a 1814 - Odbor informačních 
technologií byl vyhotoven dne 14. 12. 2021 - včetně přílohy - Úřední 
záznam o podaném vysvětlení ze dne 24. 11. 2021 od Policie ČR    
Při inventarizaci bylo postupováno v souladu s metodickým 
doporučením ze dne 29. 10. 2015.  
Inventurní soupisy byly vyhotoveny se stavem k 30. 11. 2021 (dílčí 
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inventarizace) a se stavem k 31. 12. 2021. 
Inventarizační zpráva r. 2021 byla zpracována dne 1. 2. 2022 včetně 
přehledu zjištěných stavů dle fyzických a dokladových inventur a 
účetního stavu k rozvahovému dni 31. 12. 2021. Inventarizací nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

zápis z ustavujícího zasedání ze dne 19.11.2018 pro neuvolněné 
zastupitele - přijaté usnesení č. Z/164/2018 s účinností od 1.1.2019 
počet obyvatel k 1.1.2018 90 335 
kontrola výplaty odměn dle jednotlivých funkcí, souhrnu odměn u 
neuvolněných zastupitelů v souladu se schválením a nařízením vlády 
mzdové listy zastupitelů za období 1 - 12/2021 

Pokladní doklad pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP 
202100111/35 - MP 202100157/35 za období 4/2021 vč. zaúčtování  
pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP  
202100559/35 - MP 202100626/35 za období 12/2021 vč. zaúčtování  
pokladna NR2 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR2 
202100129/37 - NR2 202100143/37 za období 8/2021 vč. zaúčtování 
pokladna NR1 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR1 
202100097/36 - NR1 202100152/36 za období 11,12/2021 vč. 
zaúčtování 
doklady obsahovaly předepsané náležitosti 

Pokladní kniha 
(deník) 

pokladní deník veden v software Gordic  
příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 202100001 - 202100161 
za období leden - září 
konečný stav pokladny ověřen na účet 261 - k 31.12.2021 

Rozvaha sestavená ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 
Účetní doklad účetní doklady za období 7/2021 v číselné řadě 0200001-430 včetně 

zaúčtování 
účetní doklady 0200401-692  

Účetní doklad Výdaje ve vztahu k HC Dynamo Pardubice, a.s. 
 
DF č. 211100095 vystavena dne 9. 9. 2021, splatná dne 9. 10. 2021 – 
dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – reklama turnaj „Letní 
hokejové hry“, částka 605.000,- Kč – fakturováno na základě Smlouvy 
o poskytování reklamních a dalších služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 
mezi SMP a HC Dynamo jako podmíněná reklama. Zaúčtováno 
dokladem č. 0210617 ze dne 6. 10. 2021 účetním zápisem 518/321. 
Úhrada dne 6. 10. 2021. Doložen Podklad pro likvidační záznam o 
provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku ze dne 15. 
9. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. DF č. 211100002 
vystavena dne 3. 5. 2021, splatná dne 31. 5. 2021 – dodavatel HC 
Dynamo, za reklamní služby, částka 13.310.000,- Kč s DPH – 
fakturováno na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších 
služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. 
Zaúčtováno dokladem č. 0210117 ze dne 18. 5. 2021 účetním 
zápisem 518/321. Úhrada dne 18. 5. 2021. Účtováno na OdPa 
3419/pol. 5169. DF č. 20100228 vystavena dne 15. 3. 2021, splatná 
dne 14. 4. 2021 – dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – 
podmíněná reklama za čtvrtfinále, částka 968.000,- Kč – fakturováno 
na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb 
uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. Zaúčtováno 
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dokladem č. 0210509 ze dne 13. 4. 2021 účetním zápisem 518/321. 
Úhrada dne 13. 4. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. Na 
základě Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku ze dne 19. 3. 2021 
uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 29. 3. 2021 HC Dynamo 
převedeno 6.000.000,- Kč – peněžitý příplatek mimo základní kapitál 
Společnosti. Zaúčtováno dokladem č. 0230103 ze dne 25. 3. 2021 
účetním zápisem 043/368.Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace 
ze dne 6. 4. 2021 uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 8. 4. 
2021 HC Dynamo převedeno 17.100.000,- Kč – individuální dotace na 
podporu mládežnického hokeje v r. 2021. Zaúčtováno dokladem č. 
0230040 ze dne 6. 4. 2021 účetním zápisem 373/395.   
   
Další výdaje SMP ve vztahu k HC Dynamo se týkaly nájmů a 
vyúčtování služeb: 
  
Účetním dokladem č. 0230067 ze dne 12.5.2021 byl zaúčtován 
předpis vratky přeplatku nájmů za r. 2021 – Letní stadion Garáž ve 
výši 1.741,43 Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 
0791078 ze dne 19.5.2021 byla zaúčtována platba této částky 
zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.5.2021. Přeplatek vznikl tak, že 
byl společnosti vystaven splátkový kalendář na částku 2 487,76 Kč, 
na základě kterého byla provedena úhrada. Skutečná výše nájmu 
však činila pouze 746,33 Kč z titulu ukončení nájmu - zaúčtováno 
dokladem 0820289 z 30. 4. 2021 (311/603, 343), čímž vznikl 
přeplatek ve výši 1 741,43 Kč, který SMP vracelo. Účetním dokladem 
č. 0230228 ze dne 7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování 
služeb za r. 2020 – bytová jednotka č. 6 Sokolovská 2721 ve výši 
4.066,- Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 
0200470 ze dne 14.7.2021 byla zaúčtována platba této částky 
zápisem 395/231. Uhrazeno dne 14.7.2021. Jedná o přeplatek z 
vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 0820001 ze dne 
12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a současně 
324/311. Účetním dokladem č. 0230121 ze dne 7.7.2021 byl 
zaúčtován přeplatek z vyúčtování služeb za r. 2020 – b.j. č. 39 
Brožíkova 430 ve výši 4.724,- Kč, zaúčtováno zápisem 395/311. 
Účetním dokladem č. 0200242 ze dne 12.7.2021 byla zaúčtována 
platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.7.2021. Jedná 
o přeplatek z vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 
0820001 ze dne 12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a 
současně 324/311. Účetním dokladem č. 0210119 ze dne 13.9.2021 
byl  zaúčtováno zveřejnění reklamního spotu „Referendum“ na 
venkovní LED obrazovce na budově Enteria Arena ve výši 3.025,- Kč, 
zaúčtováno zápisem 518/321. Účetním dokladem č. 0200517 ze dne 
17.9.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 321/231. 
Uhrazeno dne 17.9.2021.Účetním dokladem č. 0230223 ze dne 
7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování za r. 2020 – bytová 
jednotka č. 24 Sokolovská 2721 ve výši 1.048,- Kč, zaúčtováno 
zápisem 395/311. Účetním dokladem č. 0200472 ze dne 14.7.2021 
byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 
14.7.2021.   

Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu 
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Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

sestavený ke dni 31. 10. 2021, k 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 
Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Rozvaha ZŠ Josefa Ressla - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha MŠ Kamínek  - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha MŠ Korálek - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021  
Rozvaha Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice - Polabiny - sestavena k 
31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha Lentilka DRC - rozvaha sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha Komorní filharmonie Pardubice sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha Turistické informační centrum Pardubice sestavena k 
31.12.2020, k 30.6.2021 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021  - 
příspěvkových organizací ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, ZŠ a MŠ 
Pardubice A. Krause, MŠ Kamínek, MŠ Korálek, 
HV ZŠ Pardubice, Josefa Ressla za rok 2020 ve výší 818 459,50 Kč. 
HV rozdělen 150 000,00 Kč - fond odměn a 668 459,50 Kč - rezervní 
fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause za rok 2020 ve výší 48 382,30 Kč. 
HV  rozdělen 20 000,00 Kč - fond odměn a 28 382,30 Kč - rezervní 
fond,  rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV MŠ Kamínek za rok 2020 ve výší 164 989,11 Kč. HV  rozdělen 40 
000,00 Kč - fond odměn a 124 989,11 Kč - rezervní fond,  rozdělení 
HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV MŠ Korálek za rok 2020 ve výší 0 Kč. MŠ Korálek Pardubice 
hospodařil s vyrovnaným výsledkem hospodaření, 0,00 výsledek 
hospodaření schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 
HV Lentilka DRC za rok 2020 ve výší 97 583,58 Kč. HV  rozdělen 50 
000,00 Kč - fond odměn a 46 583,58 Kč - rezervní fond,  rozdělení HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV DDM ALFA za rok 2020 ve výší 58 256,85 Kč. HV  rozdělen 20 
000,00 Kč - fond odměn a 38 256,85 Kč - rezervní fond,  rozdělení HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021  - 
příspěvkových organizací Komorní filharmonie Pardubice, Turistické 
centrum Pardubice 
HV Komorní Filharmonie za rok 2020 ve výší 4 253 198,59 Kč. HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 celý převést do 
rezervního fondu - ověřeno na přílohu organizačních složek státu , 
územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a 
regionálních rad (DII) 
HV Turistické informační centrum Pardubice za rok 2020 ve výší 185 
948,34 Kč. HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 převést 
do rezervního fondu - 93 660,00 Kč a do fondu odměn 92 288, 34 Kč - 
ověřen převod do rezervního fondu na přílohu Turistického 
informačního centra Pardubice, příspěvkové organizace (DII) 

Dohody o pracovní ze dne 17.5.2021, 13.9.2021, 1.6.2021, 27.4.2021, 1.7.2021, 
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činnosti 30.11.2020 na období od 4.1. - 31.12.2021, 25.1.2021, 15.12.2020 na 
období od 4.1. do 31.12.2021, 15.12.2020 na období od 4.1. do 
312.12.2021, ze dne 14.12.2020 na období od 4.1. do 31.12.2021. 
11.1.2021 

Dohody o provedení 
práce 

ze dne 21.6.2021 - 2x , ze dne 7.12.2020, 10.3.2021, 17.5.2021, 
9.2.2021, 16.8.2021 - 2x, 29.9.2021, 30.11.2020 

Pracovní smlouvy 
včetně platových 
výměrů 

ze dne 22.3.2021 včetně  platového výměru , ze dne 13.9.2021 
včetně platového výměru, ze dne 9.8.2021 včetně platového výměru, 
ze dne 13.9.2021 včetně platového výměru, ze dne 4.10.2021 včetně 
platového výměru, ze dne 22.9.2021 včetně platového výměru, ze 
dne 8.4.2021 včetně platového výměru, dohoda o podmínkách 
pracovního poměru ze dne 22.3.2021 včetně platového výměru, ze 
dne 14.6.2021  včetně platového výměru, ze dne 18.8.2021 včetně 
platového výměru  

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Usnesením ZM Pardubic č. č. Z/1850/2020 bylo schváleno poskytnutí 
dotací z Programu podpory kultury a uzavření veřejnoprávních smluv.  
Podmínky dotačního programu pro r. 2021 - Program podpory kultury 
po r. 2021 na podporu akcí konaných od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, v 
rozpočtu města na r. 2021 schválena částka celkem 6.083.600,- Kč. 
Program zveřejněn na úřední desce od 18. 12. 2020 do 31. 3. 2021. 
Lhůta pro podání žádostí od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D/1734/00103/21 ze dne 1.6.2021- 
příjemce dotace: Divadlo Exil, z.s., Pardubice - ve výši 260. 800,-Kč " 
Realizace divadelních představení, koncertů a výstav", vyúčtování 
dotace do 31.1.2022. Dotace poskytnuta na základě žádosti doručené 
ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. 
Smlouva zveřejněna v registru smluv ze dne 2.6.2021. Vyúčtování 
dotace v termínu , doloženo soupisem uznatelných nákladů , faktury a 
platby přiloženy. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00081/21 ze dne 12.5.2021- 
příjemce dotace: Friends Agency s.r.o.,ve výši 200 000,- Kč " Friends 
Fest 2021", vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace byla poskytnuta 
na základě žádosti ze dne 29.1.2021 a schválena usnesením ZM ze 
dne 25.3.2021. Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 
12.5.2021. Vyúčtování dotace v termínu, doloženo soupisem faktur, 
faktury přiloženy . 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D01734/00097/21 ze dne 19.5.2021- 
příjemce dotace: Helena Machová, ve výši 66 900,-Kč " XVII. ročník 
The International Festival Jazz Dance Open 2021 ( since 2004)". 
Vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace poskytnuta na základě 
žádosti doručené ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 
25.3.2021. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 19.5.2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00111/21 ze dne 20.5.2021- 
příjemce dotace: Filmový klub Pardubice z.s. ve výši 62 600,- Kč " 
Představení 58.sezona Filmového klubu Pardubice v roce 2021", 
vyúčtování dotace 31.1.2021. Dotace poskytnuta na základě žádosti 
ze dne 4.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. 
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Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 20.5.2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00090/21 ze dne 10.5.2021 - 
příjemce dotace : Národní rada osob se zdravotním postižením České 
republiky, z.s., ve výši 91 422,- Kč "Zlepšení dostupnosti a zkvalitnění 
poskytovaných služeb NRZP ČR Pardubice vyúčtování dotace 
31.12.2021. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti doručené ze 
dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva 
zveřejněna  v registru smluv dne 10.5.2021. Vyúčtování dotace v 
termínu , doloženo soupisem, faktura přiložena. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 
9.10.2021 ÚZ 98071 ve výši 2 872 000,00 Kč  
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, kontrola výdajů 
u jednotlivých městských obvodů, dotace byla vyčerpána v plné výši 

Smlouvy nájemní ze dne 11.2.2021 o nájmu prostoru sloužícího podnikání označená 
jako jednotka č. 2225/17 o celkové výměře 120 m2 ulice Jilemnického 
na provozování prodejny smíšeného zboží 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 
25.1.2021, číslo usnesení R 5060/2021, zveřejnění ve dnech 26.10. - 
11.11.2020 
 
ze dne 31.5.2021 o nájmu nebytového prostoru označeného jako 
jednotka č. 2316/6 o celkové výměře 124,46 m2 na provoz Dětské 
skupiny 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města  Pardubic dne 
31.5.2021, číslo usnesení R/5472/2021, zveřejnění ve dnech 2.2.2021 
- 18.2.2021 
 
ze dne 9.7.2021 o nájmu pozemku označeného jako p.p. 3710/1 
ostatní plocha jiní plocha v k.ú. Pardubice na provozování terasy před 
restaurací 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubice dne 
29.3.2021 usnesením č. R/5452/2021, záměr prodeje zveřejněn ve 
dnech 2.12. - 18-.12.2021 
 
ze dne 3.8.2021 o nájmu pozemku par.č. 1105/9 ostatní plocha - 
neplodná půda v k.ú. Svítkov o výměře 18 m2 za účelem umístění a 
užívání plechové garáže  
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 
26.4.2021 usnesením č. R/5520/2021, zveřejnění ve dnech 20.1. - 
5.2.2021  

Smlouvy o dílo Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-033 ze dne 27. 6. 2021 na 
zhotovení díla "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných 
prostor", zveřejněna v registru smluv dne 14. 7. 2021. 
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-04 ze dne 12. 4. 2021 na 
zhotovení díla "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace", 
zveřejněna v registru smluv dne 13. 4. 2021.  

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 

kupní smlouva ze dne 26.3.2021 na prodej pozemku par.č. 199/26 
ostatní plocha - neplodná půda za kupní cenu ve výši 42 000,00 Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1495/2020 ze dne 
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převod) 24.9.2020, záměr byl zveřejněn ve dnech 28.2. - 16.3.2020 
právní účinky vkladu vznikly dne 16.7.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně 17,50 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 5.1.2021 na prodej pozemku par.č. 2123/14 
ostatní plocha v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši 271 700,00 Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1374 ze dne 
28.5.2020, zveřejnění ze dne  16.10. - 1.11.2019 
právní účinky vkladu vznikly dne 19.1.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně 1 235,00 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 13.1.2021 na prodej pozemků par.č. 3678/15, 
p.p.č. 4269, p.p.č. 4270v k.ú. Pardubice a pozemky par.č. 586/3, 
p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová za kupní cenu ve výši 1 377 161,50  Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1194/2020 ze dne 
27.2.2020, zveřejnění záměru ve dnech 8.4. - 24.4.2019  
právní účinky vkladu vznikly dne 20.1.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně celkem 692 177,80 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 27.4.2021 na prodej pozemku p.p.č. 199/6, 
p.p.č.199/7, p.p.č. 199/8, p.p.č. 199/11 vše v k.ú. Semtín za kupní 
cenu ve výši 344 000,00  Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1963/2021 ze dne 
11.3.2021, zveřejnění ze dne 12.2. - 1.3.2021 
právní účinky vkladu vznikly dne 17.5.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v celkové výši 1 720,00 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 30.6.2021 na prodej pozemku par.č.  1295/10 o 
výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši  1 600,00 Kč 
doložka dle zákona o obcích - schválilo ZmP č. Z/1967/2021 ze dne 
11.3.2021, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 21.12.2018 - 7.1.2019  
právní účinky vkladu vznikly dne 18.8.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/0312 ve výši účetní ceny 10,00 Kč  

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 99017419595 ze dne 21. 12. 
2021 s KB, a. s. - přijetí úvěru ve výši 1.086.000.000,- Kč na 
refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a. s. na financování 
modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních 
investičních projektů (1 mld. Kč) a na financování a refundace 
investičních projektů (86 mil. Kč). Přijetí úvěru bylo schváleno 
usnesením ZM č. Z/2610/2021 ze dne 16. 12. 2021. Smlouva byla 
uveřejněna v registru smluv dne 21. 12. 2021.  

Smlouvy ostatní 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. Hodnota smlouvy vč. 
DPH: 1.251.740.091,75 Kč.  
Dohoda o koordinovaném postupu mezi Statutárním městem 
Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. a HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. ze dne 19. 3. 2021 č. D1411/00253/21 (dodatek č. 1 
Akcionářské dohody). Schválena usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze 
dne 11. 3. 2021. ID Smlouvy 14816795, zveřejněna v registru smluv 
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ze strany MMP dne 23. 3. 2021, hodnota smlouvy 13.000.000,- Kč 
bez DPH i vč. DPH. 
Dodatek č. 2 k akcionářské dohodě č. D1411/00267/21 uzavřený dne 
21. 6. 2021 mezi SMP a HokejPce 2020 s.r.o., schválen usnesením 
ZM č. Z/2243/2021 ze dne 27. 5. 2021, ID smlouvy 15766163, 
zveřejněna ze strany SMP dne 21. 6. 2021 v Registru smluv, hodnota 
smlouvy bez DPH 215.000.000,- Kč – Změny akcionářské dohody: 
Investice do Multifunkční arény ze strany SMP. 
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku uzavřená dne 19. 3. 2021 
mezi SMP a HC Dynamo Pardubice na poskytnutí peněžitého 
příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 6.000.000,- Kč. 
Schváleno usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze dne 11. 3. 2021. ID 
smlouvy 14818203, zveřejněna ze strany SMP dne 22. 3. 2021 v 
Registru smluv, hodnota smlouvy bez DPH 6.000.000,- Kč. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00013/21 uzavřená dne 6. 4. 
2021 mezi SMP a HC Dynamo Pardubice a.s. (na základě bodu 5.4.1. 
Akcionářské dohody) na poskytnutí individuální dotace ve výši 
17.100.000,- Kč na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje 
v roce 2021“, vyúčtování dotace do 31. 1. 2022. Schváleno 
usnesením ZM č. Z/1948/2021 ze dne 21. 1. 2021. ID smlouvy 
14981635, zveřejněna ze strany SMP dne 6. 4. 2021 v Registru 
smluv, hodnota smlouvy bez DPH i vč. DPH 17.100.000,- Kč. 
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. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 
161-162 - oprava společných prostor": 
Výzva k podání nabídky ze dne 21. 4. 2021 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena.  
Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 24. 5. 2021 pěti 
dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise. 
Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů 
komise ze dne 11. 6. 2021. 
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 6. 2021. 
Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.  
Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena 
nabídka fy Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. s nabídkovou cenou 
2.813.677,74 Kč bez DPH. 
Usnesením RM ze dne 21. 6. 2021 bylo rozhodnuto o výběru 
dodavatele.  
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci 
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 28. 6. 2021. 
S vybraným uchazečem byla dne 27. 6. 2021 uzavřena Smlouva o 
dílo č. OMI-VZMR-2021-033. SOD byla zveřejněna v registru smluv 
dne 14. 7. 2021. 
Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že 
sjednaná cena díla byla dodržena. 
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veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - 
rekonstrukce elektroinstalace": 
Výzva k podání nabídky ze dne 10. 2. 2021 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena.  
Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 25. 1. 2021 pěti 
dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise. 
Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů 
komise ze dne 24. 2. 2021. 
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 2. 2021. 
Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.  
Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena 
nabídka fy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 
1.879.481,34 Kč bez DPH. 
Usnesením RM ze dne 15. 3. 2021 bylo rozhodnuto o výběru 
dodavatele.  
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci 
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 24. 3. 2021. 
S vybraným uchazečem byla dne 12. 4. 2021 uzavřena Smlouva o 
dílo č. OMI-VZMR-2021-04. SOD byla zveřejněna v registru smluv 
dne 13. 4. 2021. 
Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že 
sjednaná cena díla byla dodržena. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

protokol o kontrole ze dne 11.5.2021 o provedené kontrole u 
příspěvkové organizace Komorní Filharmonie Pardubice za rok 2019-
2020, kontrola provedla kontrolní skupiny na základě pověření č. 1 ze 
dne 14.4.2021, kontrola provedena ve dnech 19.4. - 22.4.2021 
protokol o kontrole ze dne 2.9.2021 o provedené kontrola MŠ 
Pardubice - Dubina, Erno Košťála 991 za rok 2019-2020, pověření ke 
kontrole č. 18 ze dne 7.7.2021, kontrola provedena ve dnech 3.8. - 
5.8.2021 
protokol o kontrole ze dne 2.7.2021 o provedené kontrole ZŠ 
Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 za rok 2019 - 2020, pověření 
ke kontrole č. 11 ze dne 13.5.2021, kontrola provedena ve dnech 
24.5. - 27.5.2021, 1.6.2021 
protokol o kontrole ze dne 14.7.2021 o provedené kontrole ZŠ 
Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 za rok 2019-2020, pověření ke 
kontrole č. 14 ze dne 31.5.2021, kontrola provedena ve dnech 14.6. - 
17.6.2021 
protokol o kontrole ze dne 18.6.2021 o provedené kontrola Dům dětí a  
mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 334, pověření ke 
kontrole č. 8/2021 ze dne 4.5.2021, kontrola byla uskutečněna dne 
17.- 20.5.2021 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

ze dne 15. 3. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - 
rekonstrukce elektroinstalace" 
ze dne 26. 4 2021 - schválení účetní závěrky za rok 2020 a výsledku 
hospodaření příspěvkových organizací 
ze dne 21. 6. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 161-
162 - oprava společných prostor" 
ze dne 30. 6. 2021 - rozpočtové opatření č. 253 - 256 
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ze dne 20. 7. 2021 - rozpočtové opatření č. 257 - 262 
ze dne 6. 8. 2021 -  rozpočtové opatření č. 264 
ze dne 16. 8. 2021 - rozpočtové opatření č. 265 - 281 
ze dne 8. 10. 2021 - rozpočtové opatření č. 327  
ze dne 1. 11. 2021 - rozpočtové opatření č. 350 - 354 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Zastupitelstvo města ze dne 17.12.2020 - ( střednědobý výhled 
rozpočtu města na roky 2021-2025, rozpočet města na rok 2021, 
závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2021, Usnesení č. Z/1844/2020 
Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje Podle § 102 bod 2 a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:  
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými 
položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní 
rezervy rozpočtu na konkrétní akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.  
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených 
změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho 
zasedání. 
Zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 - ( rozpočtové opatření č.1 - 
20, změna rozpočtu ) 
Zastupitelstvo města ze dne 11.3.2021 -  ( rozpočtové opatření č.21 - 
76, změna rozpočtu ) 
Zastupitelstvo města ze dne 25.3. 2021 - ( rozpočtové opatření č. 77 - 
92, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 29.4.2021 - ( rozpočtové opatření č. 94 -
158, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 27.5.2021 - ( rozpočtové opatření č. 159 
- 181, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 24.6.2021- ( rozpočtové opatření č. 183a 
- 183- 252, změna rozpočtu, účetní závěrka za rok 2020, závěrečný 
účet města za rok 2020) 
Zastupitelstvo města ze dne 23.9.2021 - ( rozpočtové opatření č. 283 
- 326, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 21.10.2021- ( rozpočtové opatření č.328 
- 349, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 18.11.2021- ( rozpočtové opatření č.355 
- 370, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 16.12. 2021 - ( rozpočtové opatření č.371 
- 395, změna rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic 
na roky 2022 - 2026, OZV, rozpočet na rok 2022, navýšení úvěrového 
rámce, závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2022,  
Usnesení č. Z/2617/2021 Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje 
Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě 
města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 
následujícím rozsahu:  
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými 



 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,   
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz  

-22 - 

položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní 
rezervy rozpočtu na konkrétní akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.  
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených 
změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho 
zasedání. 

Finanční výbor Zápis z jednání FV ze dne 18.1.2021- změna rozpočtu města 
Pardubic 
Zápis z jednání FV ze dne 1.3.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, přezkoumání hospodaření, financování programů podpory- 
úprava, návrh na odpis zmařených investic, stanovisko právní 
kanceláře 
Zápis z jednání FV ze dne 22.3.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic 
Zápis z jednání FV ze dne 26.4.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, prominutí dluhu na nájmu 
Zápis z jednání FV ze dne 24.5.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, prominutí dluhu 
Zápis z jednání FV ze dne 21.6.2021 - prominutí úroku z prodlení, 
změna rozpočtu města Pardubic, závěrečný účet města Pardubic za 
rok 2020, účetní závěrka, akcionářské záležitosti Pardubická plavební 
a. s. 
Zápis z jednání FV ze dne 20.9.2021- úpravy rozpočtu města 
Pardubic v kompetenci RmP, ukončení sbírky za účelem pomoci 
městysu Moravská Nová Ves, finanční hospodaření města Pardubice, 
prominutí úroku z prodlení, harmonogram přípravy rozpočtu na rok 
2022, vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí, 
problematika RFP a. s., změna rozpočtu 
Zápis z jednání FV ze dne 18.10.2021- změna rozpočtu, žádost o 
slevu na nájemném spol. EHSF s. r. o. 
Zápis z jednání FV ze dne 15.11.2021 - změna rozpočtu, dohoda o 
splátkách dluhu, Termíny jednání FV v roce 2022, žádost spol. EHSF 
s.r.o.- o slevu na nájemném, financování investičního záměru - 
koupaliště Cihelna 

Kontrolní výbor Zápis z jednání KV č.12 ze dne 27.1.2021 - kontrola usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínů 
plnění, doporučení KV pro orgány města 
Zápis z jednání KV č. 13 ze dne 3.2.2021 - doporučení kontrolního 
výboru pro orgány města 
Zápis z jednání KV č.14 ze dne 31.3.2021 - kontrola usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínu 
plnění, předložení návrhů činnosti KV v rámci své kompetence dané 
zákonem o obcích, doporučení Kontrolního výboru pro orgány města- 
výstupy z jednání pracovní skupiny KV s tajemníkem MmP a další 
postup 
Zápis z jednání KV ze dne 26.5.2021 - kontrola usnesení Rady města 
a Zastupitelstva města Pardubic, kontrola úkolů po termínu plnění 
Zápis z jednání KV ze dne 29.9.2021 - kontrola usnesení Rady města 
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a Zastupitelstva města Pardubic 
Ostatní písemnosti 
ve vztahu k HC 
Dynamo Pardubice, 
a.s. 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č. j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 
Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - 
ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze 
prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 
Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím. 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. 55 Cm 50/2021-94 
Odvolání města ze dne 6. 12. 2021 ke sp. zn. 55 Cm 50/2021 podáno 
navrhovateli HokejPce 2020 s. r. o. a Statutární město Pardubice  
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD254/KSHK ze dne 22. 4. 2021 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na 
zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo 
opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., 
jakožto navrhovatele, a to podáním ze dne 8. 2. 2022, doplněno 
podáním ze dne 24. 2. 2022.  
Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za 
r. 2021 ukončeno.  

Písemnosti 
přezkoumané 
přizvanou osobou - 
AV AUDITING, spol. 
s r.o. 

Seznam dokumentů použitých při přezkoumání hospodaření:  
Usnesení č. Z/2648/2018 ze dne 21.6.2018, Z/744/2019 ze dne 
19.9.2019, Z/1522/2020 ze dne 24.9.2020, Z/1751/2020 ze dne 
26.11.2020, Z/2057/2021 ze dne 25.3.2021, Z/2206/2021 ze dne 
27.5.2021, Z/2285/2021 ze dne 24.6.2021 
  
Kupní smlouva ne nemovité věci mezi statutárním městem Pardubice 
jako prodávajícím a společností Linkcity Czech Republic a.s. jako 
kupujícím ze dne 24.9.2018 
Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako prodávajícím a  
statutárním městem Pardubice jako kupujícím ze dne 12.1.2021 
Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako kupujícím a  
statutárním městem Pardubice jako prodávajícím ze dne 12.1.2021 
Kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice jako prodávajícím 
a společností Conseq penzijní společnost, a.s. jednající na účet 
podílového fondu Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní 
společnosti, a.s 
 
Notářský zápis o rozhodnutí Dostihového spolku a.s., 
Smlouva o upsání akcií mezi Statutárním městem Pardubice 
(akcionář a zájemce) a společností Dostihový spolek, a.s. ze dne 
30.11.2020 
 
Směnná smlouva mezi statutárním městem Pardubice a Ředitelství 
silnic  a dálnic ČR, státní příspěvková organizace ze dne 27.8.2021 
Dotační smlouva č. 187/M1/2021 ze dne 3.5.2021 
Smlouva o dílo se zhotovitelem: Společnost most Pardubice, 
Kyjevská – společníci SILNICE GROUP a. s. a Společnost T.A.Q. s. r. 
o. 
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Účetní doklady: 0800025 (r.2020), 0800115, 0170804, 0800131, 
0170804, 0800098, 0700130, 0170901 
Žádosti o platbu v rámci dotace MOST M117 – nadjezd Kyjevská 
 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠ Svítkov) 
Výzva MMR k vrácení peněžních prostředků (dotace MŠ Svítkov) 
Žádost o platbu č. 2 (MŠ Svítkov), bankovní výpis ze dne 8.3.2021 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11.6.2020 
(ZŠ Benešovo nám.) 
Protokoly o ukončení prací dle smluv o dílo na akci ZŠ Benešovo 
nám. – odborné učebny II. Etapa 
Žádost o platbu ze dne 27.10.2020 (ZŠ Benešovo nám.) 
Schvalovací protokol č.j. 15/2019-430-PPR/3 ze dne 25.8.2020 
Rámcová smlouva o financování projektu, ev. č. 5537710001, 
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 4.3.2021 
 
Smlouva o dílo se spol. TELMO a.s. vč. dodatků 1-3 (Kamerový 
systém Pardubice) 
Faktury přijaté od TELMO a.s.  
Karta majetku č. 201600129 „Kamerový systém – digitalizovaný“ 
Žádost o platbu č. 1 ze dne 30.3.2021, č. 2 ze dne 15.10.2021 
(Kamerový systém) 
Závěrečná hodnotící zpráva projektu ze dne 21.10.2021 (Kamerový 
systém) 
Účetní doklady: 0700072, 0700074, 0700095, 0700020, 0700027, 
0700113, 0700067, 0700068, 0020055 
 
SoD se spol. SKOS s.r.o. (Památník Zámeček), vč. dodatků 1-3 
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby se SKOS s.r.o. 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby (Památník Zámeček) 
Karty majetku: 2442001/1-3, PARK-344, zařazovací protokol 
 
Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, soupis faktur od dodavatele, 
spol. CROSS Zlín a.s. 
Protokol o převzetí a předání díla ze dne 14.7.2021 s CROSS Zlín 
a.s., Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání 
Karta majetku č. „IDS“ 
Sdělení MO Pardubice V (č.j. 4100/2021/OE UM05/Kot) ze dne 
17.6.2021, zápis o převzetí do majetku OŽP 
 
SoD se spol. CHRPA stavební společnost s.r.o. (dětské hřiště Pod 
Vinicí) vč. Dodatku č. 1 
kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 3.6.2021 (dětské hřiště 
Pod Vinicí) 
Karty majetku: 3241/210046, 3241/210074 
faktura od spol. ComArr spol. s r.o. (UPS záložní zdroj) 
předávací protokol 1 ze dne 25.6.2021 a předávací protokol 2 ze dne 
7.7., zápis o převzetí hardware ze dne 7.7.2021 odborem OIT.  
evidenční karta majetku č. MAPAH000ML2R 
Memorandum k realizaci projektu Modernizace železniční trati Hradec 
Králové – Pardubice 
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Protokol o vyřazení majetku MAPAH00042AU, evidenční karta 
daného majetku 
Protokol o likvidaci od Služby města Pardubic, a.s. 
Protokol o provedené dobrovolné dražbě k dražební vyhlášce č. 292-
2021  
Dražební vyhláška č. 292-2021 
Evidenční karta majetku č. 0240010012 
Inventurní soupisy oprávek a účtu 403 k 31.12.2020 
Evidenční karty majetku: TER/1, MAPAH00077GY, 1/92, 3241/14135, 
3241/170082 
Příspěvkový řád spolku Pardubicko-Perníkové srdce Čech pro rok 
2021 
Příspěvkový řád spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. pro rok 
2021 
 
Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi 
Statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem a Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje 
usnesením Z/1840/2020 ze dne 17.12.2020 
usnesením Rady města Pardubic R/6415/2021 dne 6.9.2021 
usnesením valné hromady svazku obcí Hradubická labská 19.11.2020 
zápis z 36. korespondenčního jednání členské schůze zástupců 
Sdružení DTMMP ze dne 31. 3. 2021 
výpisy z BÚ 6015-326261/0100, 115-4864010247/0100, 123-
3116330267/0100 
evidence hotovosti opatrovanců - pokladní knihy a paragony 
dokládající pohyb jejich hotovosti 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ 
Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště-nádvoří“ 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „DDM 
BETA – výměna oken“ 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „U 
Divadla 828 – V. NP sanace kanceláří“ 
dokumentace k výběrovému řízení na podlimitní zadávací řízení 
„Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“ 
faktury dodavatele CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice č. 2101136 z 
6.8.2021, 2101146 z 31.8.2021, 2101176 z 30.9.2021, 2101200 z 
11.10.2021 
faktura dodavatele PT point s.r.o. Pardubice č. 2021102 z 9.9.2021 
faktura dodavatele STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Pardubice č. 
210100476 z 3.11.2021 
faktury dodavatele MIROS Pardubice a.s. č. 0210602 z 28.5.2021, 
0200020 z 29.6.2021, 0210315 z 29.7.2021 
 
doklady:  
0020141, 0820019, 0220030, 0210064, 0800010, 0220110, 0210604, 
0210430, 0210156, 0210165, 0820045, 0800034, 0820253, 0210483, 
0210361, 0220112, 0800039, 0210626, 0210373, 0230214, 0210677, 
0220011, 0800017, 0700048, 0700047, 0020124,0700009,0700010, 
0700007, 0700178, 0700081, 0800071, 0230246, 0230025, 0700095, 
0700056, 0700016, 0700148, 0020245, 0220090, 0210032, 0800004, 
0210449, 0210584, 0800058, 0210550, 0210375, 0210441, 0220083, 
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0230035, 0200174, 0230079, 0200496, 0210058, 0200438, 0210123, 
0200409, 0210005, 0200069, 0210162, 0200647, 0210602, 0200020, 
0210315, 0820232, 0800041, 0210342, 0210275, 0210200, 0210746, 
0800067, 0210612, 0800046, 0210726 
 

 
 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu  
VI 

Výkaz pro plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha k rozvaze k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu  zveřejněn před projednáním ve dnech od 27.11. – 
15.12.2020 příjmy ve výši  27 487 300,00 Kč, financování 2 822 
300,00 Kč, výdaje 30 309 600,00 Kč, rozpočet sociálního fondu ve 
výši 420 500,00 Kč  
Schválený rozpočet – ZMO VI schválilo dne 14.12.2020, zveřejnění 
po schválení ze dne 12.1.2021 
 
Rozpočtové opatření č. 1  - schválilo ZMO 18.1.2021, zveřejněno dne 
22.1.2021 
Rozpočtové opatření č. 2 – schválila RMO dne 12.4.2021,  zveřejněno 
dne 19.4.2021 
Rozpočtové opatření č. 3 – schválilo ZMO 14.6.2021,  zveřejněno dne 
24.6.2021  
Rozpočtové  opatření č. 4 – schválila RMO dne 21.6.2021, zveřejněno 
dne 24.6.2021 
Rozpočtové opatření č. 5  - schválilo ZMO dne 2.8.2021, zveřejnění 
ze dne 9.8.2021 
Rozpočtové opatření č. 6  - ZMO VI schválilo den 25.10.2021, 
zveřejnění ze dne 4.11.2021 
Rozpočtové opatření  č. 7 schválila RMO dne 29.11.2021, zveřejnění 
ze dne 8.12.2021 
Rozpočtové opatření č. 8  schválila ZMO dne 13.12.2021, zveřejnění 
ze dne 20.12.2021 
 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 – ZMO VI schválilo 
dne 14.12.2020, zveřejnění před schválením 27.11. – 7.1.2021, po 
schválení zveřejněn 12.1.2021 
Závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn před schválením ve dnech 
28.5.2021 – 15.6.2021, ZMO VI schválilo dne 14.6.2021, po schválení 
zveřejněn 28.6.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  - dotace na 
zjištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
konaných ve dnech 8. a 9.10.2021, ÚZ 98071, celkové náklady ve 
výši 166 600,35 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez 
nedostatků 
 
Vnitřní předpisy - o sociálním fondu, směrnice o evidenci, 
inventarizaci majetku a nakládání s majetkem, směrnice o pokladních 
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operacích, směrnice o vedení účetnictví,  směrnice o cestovních 
náhradách,  směrnice o finanční kontrole, zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO VI 
 
Smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve 
výši 7 052,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu PARAMO Pardubice, 
z.s. na zajištění akce 110 let TJ Paramo Pardubice „Večer s fotbalem“ 
konané dne 18.6.2021, termín vyúčtování do 15 dnů od ukončení 
akce , poskytnutí dotace schválila RMO dne 21.12.2020 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve výši 8 000,00 Kč 
pro Český svaz chovatelů, z.s. Základní organizace Pardubice-
Svítkov  konané ve dnech 28. a – 29.8.2021, termín vyúčtování do 15 
dnů ode dne ukončení akce , poskytnutí dotace schválila rada dne 
21.12.2020 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní deník vedena v účetním programu 
Ginis, k 31.12.2021 je zůstatek nulový 
celkem 4 pokladny 
pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10726 – 10770 za období 9/2021 
pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20900 – 20924 za období 9/2021 
pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 
pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 
Pokladní doklad 
celkem 4 pokladny 
pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10753– 10770 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20918 – 20924 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
 
Faktura - za období 9/2021 v souvislosti s jejich platbou na BÚ 
faktura číslo 2021053 ze dne 2. 9. 2021 se splatností 8. 9. 2021, firma 
Emporio s.r.o. Smilova 386, Pardubice, v celkové částce 1 514 593,30 
Kč, na rekonstrukci ulice Sjezdová I a II, uhrazeno výpisem z účtu 27 
– 1205456399/0800 ze dne 6. 9. 2021( zaúčtováno 042/321, 321/231) 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu 
ze dne 31. 8. 2021 – kontrola hospodaření 
ze dne 6.12.221 - rozpočtové opatření rozpočet na rok 2022, 
střednědobý výhled na rok 2022- 2024, vnitřní předpis o sociálním 
fondu 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 3. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva 
ze dne 2. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, 
závěrečný účet hospodaření MO Pardubice VI 
ze dne 2. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva a 
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rady 
ze dne 1.12.2021 - rozpočet na rok 2022, kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 107 – 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 
30.9. 2021 – 277 863.42 Kč, k 31.12.221 ve výši zůstatku 244 577,44 
Kč  
ověřeno na rozvahový účet 236 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 
09. 2021 – 1 193 994,85 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 906 
120,70 Kč  
vedený u ČS, a.s. č.ú. 19 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 
09. 2021 – 2 400,00 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 45 583 622,24 
Kč  
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 19047911/0300 ve výši zůstatku k 30. 09. 
2021 – 16 526,33 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 3 667,33 Kč  
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 30. 09. 
2021 – 12 259 490,69 Kč 
zůstatek ověřen na účet rozvahy 231 
 
Pracovní smlouvy 
pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2021 s platností od 1. 4. 2021 do 30. 9. 
2021 – pomocný dělník na VPP, platový výměr ze dne 1. 4. 2021 
pracovní smlouva ze dne 17. 5. 2021 s platností od 17. 5. 2021 do 30. 
9. 2021 s dodatkem ke smlouvě o změně platnosti doby určité od 17. 
5. 2021 do 28. 2. 2022, pracovní pozice - pomocný dělník na VPP, 
platový výměr ze dne 17. 5. 2021 
 
Dohody o provedení práce 
DPP ze dne 1. 10. 2021 s platností od 1. 10. 2021 do 20. 10. 2021 – 
pomocné a dělnické práce 
DPP ze dne 27. 8. 2021 - zajištění přípravy chodu aktiv stanovišť v 
rámci akce „ Loučení s prázdninami“ konané dne 29. 8. 2021 
DPP ze dne 8. 3. 2021 s platností od 8. 3. 2021 do 31. 03. 2021 – 
pomocné a dělnické práce při organizaci a likvidaci bio odpadu 
 
Dohody o pracovní činnosti 
DPČ ze dne 1.4.2021 s platností od 1.4.2021 do 31.12.202 – úklid 
budovy Úřadu městského obvodu, dohoda byla ukončena dne 
12.10.2021 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 991 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2018 s platností od 1. 1. 
2019 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, změna odměn 
schválena zastupitelstvem obce dne 6.1.2020 
odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy 
zastupitelů za rok 2021 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
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Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 16.11.2021 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 10.1.2022 a ukončení 
ke dni 28.1.2022 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence v účetním 
programu EMA Ginis  

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu I 

Kniha odeslaných FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic 
v číselné řadě 201100001-39 
Kniha přijatých FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic v 
číselné řadě 202000822-202100643 
Fa vydané v číselné řadě 201100001-39 včetně zaúčtování 
FA vydané v číselné řadě 202100301 – 202100400 včetně předpisu 
závazku  
 
Výkaz o hodnocení rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 v příjmech ve výši 45 869 900,00 Kč , 
financování 2 636 000,00 Kč, celkem výdaje 48 505 900,00 Kč včetně 
sociálního fondu ve výši 723 000,00 Kč , zveřejnění před schválením 
ve dnech 24.11. – 10.12.2020 
Schválený rozpočet zveřejněn po schválení dne 17.12.2020, ZMO I 
schválilo dne 9.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024, zveřejnění před 
schválením ve dnech 24.11. 2020 – 10.12.2020 
 
Rozpočtová opatření:  
RO č. 1/2021 schválila RMO I dne 14.6.2021, zveřejnění ze dne 
23.6.2021 
RO č. 2, 3 a 4/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 5 – 18/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 19/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 20/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 
14.9.2021 
RO č. 21/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 
4.10.2021 
RO č. 22 a 23/2021 schválila RMO I dne 4.10.2021, zveřejnění ze dne 
7.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 24 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 13. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 25 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 26 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 27 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
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zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 28 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 29 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 30 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 31 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 32 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
 
Závěrečný účet – zveřejnění před schválením dne 7.6.2021 – 
24.6.2021,ZMO projednalo dne 23.6.2021 a uzavřelo souhlasem s 
celoročním hospodařením a to bez výhrad  
 
Dohody o provedení práce : DPP ze dne 1.6.2021 na účetní operace, 
metodický dohled, archivace účetních dokladů  
DPP ze dne 1.6.2021 na zajištění agendy pověřence   
DPP ze dne 28.5.2021 na roznos zpravodaje    
 
Smlouvy a další materiály  k přijatým dotacím - neinvestiční dotace na 
zajištění výdajů spojených a konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021 (pol.4111 ÚZ 98071). 
Na zajištění výdajů přijato od magistrátu 697 774,68 Kč, konečné 
čerpání ve výši 693 456,30 Kč. Vratka magistrátu v celkové částce  
4 318,38 Kč (- účet 374). Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany resp. jejich 
opravu, dotace je poskytována v souladu s " Dotačním programem 
Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 - 
2024, který byl schválen usnesením kraje R/180/21 ze den 8. 2. 2021. 
Účelová dotace se poskytuje se do výše 70% ze skutečných nákladů, 
maximálně však do výše 10 000,00 Kč, na pořízení zásahových 
oděvů, termín použití a vyúčtování dotace do 30. 11. 2021 příjem 
dotace účtovaná na položce 4122 vyúčtovaná dotace dne 24. 11. 
2021(doloženo přijatou fakturou č 21340662 - faktura uhrazena 
výpisem 11/2021 dne 23. 11. 2021) 
 
Faktura 
FD č. 21340662 ze dne 22. 11. 2021, se splatností 22. 11. 2021, 
dodavatel Ladislav Malý, Heřmanův Městec, fakturované zboží - 
radioinstalaci Hytera MD 785 s klávesnicí a mikrofonem v celkové 
částce 16 396,00 Kč, uhrazena dne 23.11.2021 , bankovním 
převodem z účtu vedený u KB 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení  9.12.2020, 
23.6.2021, 15.9.2021, 15.12.2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení 14.6.2021, 13.9.2021, 
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4.10.2021, 6.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím : 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2021 – 
příjemce TAJV, z.s., z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve 
výši 2 000,- Kč - na projekt sportovní den mládeže. Termín vyúčtování 
do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu 
Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 605 59/09/21 na základě 
žádosti ze dne 27. 3. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření 
dotace nebyla vyúčtována. 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2021 – 
příjemce Rodinné integrační centrum, z.s., z rozpočtu poskytovatele. 
Dotace poskytnuta ve výši 6 000,- Kč - na podporu tradičních 
kulturních akcí. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 
605 59/09/21 na základě žádosti ze dne 8. 7. 2021. Ke dni dílčího 
přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována. 
 
Pracovní smlouvy : pracovní smlouva ze dne 7. 11. 2021 s platností 
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 - oddělení úklidu a čištění města, 
platový výměr ze dne 1. 11. 2021 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní deník veden v účetním programu 
Giniss Express, celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 – vedeny příjmové 
pokladní doklady, pokladna č. 2 – vedeny výdajové pokladní doklady 
Pokladní doklady - celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 příjmová – v 
číselné řadě 414– 425 za období 9/2021 včetně zaúčtování, pokladna 
č. 2 výdajová – v číselné řadě 82 – 94 za období 6/2021 včetně 
zaúčtování 
 
Bankovní výpis  vedený u KB, a.s. č.ú. 78 – 9152900287/0100 ve výši 
zůstatku k 30. 09. 2021 – 424 234,27 Kč, kontrola zůstatku účtu k 30. 
9. 2021 na účet rozvahy 236, k 31.12.2021 ve výši 681 160,89 Kč 
ověřeno v rámci provedení inventarizace na účetní stav 
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145730267/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 12 934 218,01 Kč, k 31.12.2021 ve výši 2 856 833,92 Kč  
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145760247/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 0 Kč, k 31.12.2021 ve výši 12 589 073,70 Kč  
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145770277/0100 ve výši zůstatku k 30. 6. 
2021 – 3 561 989,92 Kč, k 31.12.2021 ve výši 288 656,48 Kč  
vedený u EQUA bank 1015260344/6100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 437,13Kč, k 31.12.2021 ve výši 9,88 Kč   
vedený Equa bank č.ú. 1015260432/6100 ve výši zůstatku k 
31.12.2021 – 19 903 569,26 Kč   
Výše uvedené stavy byly ověřeny v rámci provedení inventarizace na 
účetní stav dle výkazu rozvaha k 31.12.2021– účet 231 v celkové výši 
35 638 123,48 Kč  
 
Pokladní kniha za období 12/2021 u pokladny č. 1 zůstatek ve výši 53 
889,00 Kč, u pokladny č. 2 ve výši 28 472,00 Kč, celkový stav ve výši 
82 361,00 Kč ověřen na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 261. 
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Zápisy z finančního výboru 2021 ze dne 15. 6. 2021 – úprava 
rozpočtu, závěrečný účet 2020, ze dne 6. 9. 2021 – rozpočtové 
opatření, vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 3. 2. 2021 – kontrola plnění 
usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 7. 4. 2021 – kontrola 
plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 16. 6. 2021 – 
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, ze dne 1. 9. 2021 – 
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line) 
Vnitřní předpisy a směrnice - organizační řád, spisový řád, pracovní 
řád, směrnice o cestovních náhradách, směrnice o pokladních 
operací včetně stanovení limitů, směrnice o schvalování 
hospodářských operací - časové rozlišení, směrnice o nakládání s 
majetkem, zadávací řád veřejných zakázek  
 
Inventarizace    
Plán inventur  ze dne 1.12.2021, inventarizační zpráva ze dne 
31.1.2022, proškolení členů inventarizační komise ze dne 3.12.2021, 
inventarizační soupisy k 31.12.2021, majetková evidence v účetním 
programu ENA Ginis 
 
Odměny zastupitelů - ověřeno na mzdové listy za rok 2021 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VIII 

Kniha došlých faktur - na rok 2021 vedena v účetním programu 
Gordic 
Faktura - faktury v číselné řadě 21046 – 21063 včetně účtování 
předpisu závazku 
 
Výkaz pro hodnocení k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet naveden ve 
schválené výši , k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh - veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25. 11. – 16.12.2020 
ve výši příjmů 3 151 000,00 Kč, 3 151 000,00 Kč 
Schválený rozpočet zveřejněn na www stránkách dne 30.12.2020, 
ZMO VIII schválilo dne 16.12.2020 ve výši 3 216 000,00 Kč v 
příjmech včetně zapojení finančních prostředků  na 8115 , výdaje ve 
stejné výši 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023  zveřejněn a 
schválen společně s rozpočtem na rok 2021 
Rozpočtové opatření č. 1 - ZMO schválilo dne 31.3.2021, zveřejněno 
ze dne 7.4.2021 
Rozpočtové opatření č. 2  - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění 
ze dne 30.6.2021 
Rozpočtové opatření č. 3 -  ZMO schválilo dne 29.9.2021, zveřejnění 
ze dne 30.9.2021 
Rozpočtové opatření č. 4 – ZMO schválilo dne 15.12.2021, zveřejnění 
ze dne 16.12.2021 
Závěrečný účet ZMO schválilo dne 23.6.2021 
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Zápisy z jednání  zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
31.3.2021, 23.6.2021, 30.9.2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – neinvestiční 
dotace na zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny ve 
dnech 8. a 9.10.2021 ÚZ 98071, dle předběžného vyúčtování celkem 
vyčerpáno 20 672,00 Kč, čerpání k 31.12.2021 ve výši 22 390,63 Kč, 
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
DPP na roznos volebních hlasovacích lístků ze dne 1.10.2021 
DPP ze dne 1.10.2021, 1.9.2021 na sekání trávy    kontrola na 
dodržení minimální mzdy  
DPP ze dne 1.9.2021 na práce – montáž nábytku 
 
Odměňování zastupitelstva  
Počet obyvatel  do 300, počet zastupitelů  9, kontrola odměn na 
výplatní mzdové listiny , ZO schválilo dne 16.12.2020, odměny 
vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy za rok 2021 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v excelové tabulce, 
pokladna k 30. 9. 2021 v celkové částce 15 753,00 Kč, stav pokladny 
ověřen na rozvahu účet 261, stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 ve 
výši 10 042,00 Kč, ověřeno v rámci provedení inventarizace k 
31.12.2021 - účet 231 
Pokladní doklad - pokladní doklady v číselné řadě – výdajové doklady 
V60 - V73, pokladní doklady v číselné řadě – příjmové doklady P79 – 
P92, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, pokladní  doklady za 
období 12/2021 v číselné řadě příjmů P 97-101 a výdajů V 96 - 105 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 31. 3. 2021 – rozpočtové opatření, žádost o dotaci, 
ze dne 23. 6. 2021 – kontrola s hospodařením s finančními prostředky 
ze dne 29. 9. 2021 – rozpočtové opatření, kontrola hospodaření s 
finančními prostředky 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 31. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva 
ze dne 23. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola 
účetní závěrky 
ze dne 29. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205484349/0800 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 10 683 725,37 Kč, ve výši zůstatku k 31.12. 2021 – 11 500 
782,88 Kč 
ověřeno k 31.12.2021 na rozvahový účet 231 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 6. 11. 2020 s platností od 
30.11.2021 do 31.1.2022 
Proškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2021 
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Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.12.2021 do 
31.1.2022. 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu II 

Kniha odeslaných faktur za rok 2021 vedena v programu Gordic v 
číselné řadě 2021200001 – 8 
Knih přijatých faktur za rok 2021 vedena v účetní programu Gordic v 
číselné řadě 202100001 - 487 
FA vydané v číselné řadě 2021200001-8 včetně předpisu pohledávky 
Fa přijaté v číselné řadě 202100281 – 375 včetně předpisu závazku, 
za období 12/2021  
FD ze dne 16.8.2021, dodavatel Milan Dufek , úhrada hotově v 
celkové částce 3 200,00Kč, zaúčtované dokladem č. 2230001 
zaúčtované 518/395, úhrada 395/231 
FD ze dne 1.9.2021 s platností 15.12.2021, evidována pod číslem 
374/21, variabilní symbol 22145, dodavatel AP arch , s.r.o. Blansko , 
fakturace za bezpečnostní dveře včetně montážní práce a kompletace 
v celkové částce 161 860,00 Kč zaúčtované dokladem č. 2210036 - 
042,343/321, úhrada 321/231, uhrazeno bankovním převodem dne 
14.9.2021, v souladu se splatností 
FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 
725/21, variabilní symbol 21067, dodavatel Ivan Patřičný , Staré 
Hradiště, fakturace kácení vrb celkové částce 96 795,00 Kč 
zaúčtované dokladem č. 2210060 - 518/321, úhrada 321/231, 
uhrazeno bankovním převodem dne 21.12.2021, v souladu se 
splatností 
FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 
717/21, variabilní symbol 2021002, dodavatel ESP CZ s.r.o. , 
Pardubice, fakturace za zpracování návrhu dopravního značení v 
rámci optimalizace dopravního značení v celkové částce 42 350,00 
Kč zaúčtované dokladem č. 2210046 - 518/321, úhrada 321/231, 
uhrazeno bankovním převodem dne 17.12.2021, v souladu se 
splatností 
 
Účetní předpis pohledávky na místní poplatky  - účetní doklad č. 
2800001 ze psů ve výši 407 825,00 Kč ze dne 25.1.2021 účetním 
zápisem 315/606, účetní doklad č. 2800004 ze den 2.2.2021 ve výši 
11 373 700,00 Kč účetní zápisem 315/606  
Evidence pohledávek na místní poplatky – vedena v účetním 
programu Gordic. 
 
Výkaz pro plnění rozpočtu  k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet 
naveden ve stejné výši, k 31.12.2021 
Rozvaha   k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy  k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu  
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení  zůstatku 
finančních prostředků z minulých let a sociálního fondu ve výš 48 208 
900,00 Kč, výdaje ve stejné výši, rozpočet soc. fondu ve výši 720 
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000,00 Kč, zveřejnění před schválení ve dnech 30.11. – 17.12.2020  
Rozpočtová opatření 
RO č. 1 – ZMO schválilo dne  28.4.2021, zveřejnění ze dne 5.5.2021 
do 31.12.2021 
RO č. 2  - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7. – 
31.12.2021 
RO č. 3 – ZMO schválilo dne 14.7.2021, zveřejnění ze dne 21.7. – 
31.12.2021 
RO č. 4 –  RMO schválilo dne 6.9.2021, zveřejnění ze dne 14.9. – 
31.12.2021 
RO č. 5 – ZMO schválilo dne 22.9.2021, zveřejnění ze dne 8.10. – 
31.12.2021 
RO č. 6 – RMO schválilo dne  11.10.2021, zveřejnění ze dne 19.10. – 
31.12.2021 
RO č. 7 - RMO schválilo dne 15.11. 2021, zveřejnění ze dne 
22.12.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021, zveřejněn na www stránkách ze dne 
22.12. 2020 – 31.12.2021, ZMO schválilo dne 16.12.2020 dle návrhu 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025, zveřejněn na www 
stránkách ze dne 20.12.2019, zveřejnění před projednáním ve dnech 
25.11. – 16.12.2019 , ZMO schválilo dne 11.12.2019 
 
Závěrečný účet za rok 2020 – po schválení byl zveřejněn na www 
stránkách dne 1.7.2021 do 30.6.2022, návrh byl zveřejněn ve dnech 
4.6. 2021– 1.7.2021, schváleno ZMO dne 23.6.2021 
 
Zápisy z jednání ZMO - ze dne 16.12.2020, 28.4.2021, 23.6.2021, 
22.9.2021 
Zápisy ze dne 16. 12. 2020 – rozpočet na rok 2021 
Zápisy ze dne 28. 4. 2021 – RO č. 1 
Zápisy ze dne 23.6.2021 – RO č. 2, závěrečný účet hospodaření MO 
Pardubice II za rok 2020 
Zápisy ze dne 14.7.2021 - RO č.3 
Zápisy ze dne 22.9.2021 – peněžitý dar obci Staré Hradiště , 
rozpočtové opatření 
Zápisy ze dne 15.12.2021 – rozpočet MO Pardubice II na rok 2022, 
odměny členům komise 
Zápisy z jednání RMO - ze dne18.1.2021, 8.2.2021, 22.3.2021, 
12.4.2021, 17.5.2021, 6.9.2021, 22.9.2021, 11.10.2021, 3.11.2021, 
29.11. 2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  - neinvestiční 
dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny 2021 ÚZ 98071, 
dle předběžného vyúčtování čerpáno ve výši 577 986,16 Kč  
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu 
Ginis 
Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné 
řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Maple Pool, z.s. z rozpočtu 
poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 8 500,- Kč, celkově 80% 
celkových skutečně vynaložených výdajů na juniorský billiardový 
turnaj v Polsku (Kielce ). Dotace schválena Radou městského obvodu 
Pardubice II dne 7.6.2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě 
přijaté žádosti dne 25. 1. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování 
dotace ke dni 30. 11. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření 
dotace nebyla vyúčtována. 
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Mirea denní stacionář, o.p.s z 
rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 
9 000,- Kč, celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na 
aktivitu „ Já občan města Pardubic“ realizovanou v průběhu roku 
2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice II dne 
7. 6. 2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě přijaté žádosti dne 
24. 2. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování dotace ke dni 31. 1. 
2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla 
vyúčtována. 
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2021 ze dne 18. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Sportovní klub Lvíček Pardubice, 
z.s. z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 22 000,- Kč, 
celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na sportovní 
příměstské kempy, pro děti ve věku 4 – 15 let. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice II dne 7. 6. 2021, usnesením č. 
425 a č. 426 na základě žádosti ze dne 17. 2.2021. Předložení 
vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 202. Ke dni dílčího přezkoumání 
hospodaření dotace nebyla vyúčtována. 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s 
konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. 
a 9.10.2021 ÚZ 98071, celkem  čerpáno 592 375,16 Kč, kontrola 
čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Inventarizace – plán inventur za rok 2021ze dne 27.10.2021, 
inventarizační zpráva ze den 22.2.2022, proškolení členů 
inventarizační komise ze dne 27.10.2021 
 
Vnitřní předpis a směrnice - vedení účetnictví – časové rozlišení dle 
vyjímek nevýznamné částky nepřesahující 50 000,.Kč, pravidelně se 
opakující platby, poskytnuté dotace, vnitřní předpis hospodaření s 
majetkem – DNM – programové vybavení , doba použitelnosti delší 
jak 1 rok a nepřesahuje 60 000,-Kč, DDNM – jehož cena je od 1 000,-
Kč do 60 000,-Kč, DHM jehož cena je vyšší jak 40 000,- Kč a doba 
použitelnosti delší jak 1 rok, DDHM movité věci jejichž cena je od 3 
000,- Kč do 40 000,-Kč, drobné předměty od 1 000,- Kč do 3 000,- Kč 
s dobou použitelnosti delší jak jeden rok se evidují na 
podrozvahových účtech, majetek určený k prodeji významnost 
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ocenění je posuzována pro jednotlivé případy, pokud je reálná 
hodnota rozdílná, prodej majetku bude uskutečněn nejpozději do dvou 
let od schválení záměru, směrnice o inventarizaci, oběh účetních 
dokladů, poskytování cestovních náhrad, zadávání veřejných 
zakázek, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, odměňování 
zaměstnanců, sociální fond – pro zaměstnance zařazení do 
organizační struktury Úřadu městského obvodu Pardubice II, odpisový 
plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 31.12. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021- ze dne 19.4.2021 – čerpání 
rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové opatření, ze dne 13.6.2021 – 
závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021, ze dne 13.9.2021 – 
vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, rozpočtové opatření, ze 
dne 6.12.2021 - čerpání rozpočtu k 31.10.2021, stanovení termínů 
jednání FV 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění 
usnesení rady, kontrola vyjádření ke stížnosti peticí, ze dne 9.6.2021 
– kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí dotací, kontrola 
poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020, ze dne 
8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou, ze dne 1.12.2021 - 
kontrola plnění přijatých usnesení rady a zastupitelstva  
 
Odměny zastupitelstva - počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469, 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 
2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, kontrola 
vyplácení odměn v souladu s nařízením vlády, mzdové listy 
zastupitelů za rok 2021 
 
Pracovní smlouvy - pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 s dodatkem 
ze dne 16. 3. 2020 - referent ve státní správě a samosprávě – platový 
výměr ze dne 10. 12. 2019 
pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 29.5.2020, pracovní poměr se sjednává na dobu 
určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené - pokladní– platový 
výměr ze dne 22. 7. 2020 
pracovní smlouva ze dne 1. 7. 2003 s dodatkem ze dne 16. 3. 2020 – 
samotný referent ve správě a samosprávě na úseku životního 
prostředí a dopravy – platový výměr ze dne 21. 6. 2021 
pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 
pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 29.5.2020  
pracovní smlouva ze dne 1.7. 2003 
DPP ze dne 13.9.2021 na kompletaci obálek a distribuci hlasovacích 
lístků – 10 x  
DPP ze dne 7.9.2021 převoz a instalace výpočetní techniky ve dnech 
voleb  
 
Bankovní výpisy :  
Vedené u KB, a.s. č.ú. 19-2374020267/0100 ve výši zůstatku 840 
430,77 Kč k 30.9.2021 
BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-2374040217/0100 ve výši zůstatku 5 
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634 962,86 Kč k 30.9.2021 
BÚ vedený u KB, a.s.č.ú. 19-2347030297/0100 ve výši zůstatku 18 
859 544,85 Kč k 30.9.2021 
Výše uvedených účtů byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha 
– ú čet 231 v celkové výši 25 334 938,48 Kč  
Depozitní vedený u Fio banky č.ú. 2701272235/2010 ve výši zůstatku 
25 002,00 Kč k 30.9.202, výše ověřena na účetní stav dle výkazu 
rozvaha  - účet 245  
BÚ sociálního fondu vedený u KB, a.s. č.ú, 78-9198490287/0100 ve 
výši zůstatku 208  318,10 Kč k 30.9.2021 – ověření na účetní stav dle 
výkazu rozvaha – účet 236 
Účetní doklady o zaúčtování BÚ vedeného u KB, a.s. č.ú. 19-
237404217/0100 v číselné řadě 2200047 - 65 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
III 

Kniha přijatých FA - vedena v účetním programu 
Kniha vydaných FA - vedena v účetním programu 
 
Faktura – přijaté v číselné řadě 202100287-325 včetně účetních 
dokladů o zaúčtování předpisu závazku 
 
Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.202, k 31.12.2021, do výkazu 
byl rozpočet naveden ve schválené podobě 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021,k 31.12.2021 
Účetní rozvrh je veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu – na rok 2021, zveřejněn před schválením ve dnech 
od 27.11. – 15.12.202. schváleno ZMO dne 14.12.2020, návrh příjmy 
30 847 300,00 Kč, výdaje 44 263 300, financování zapojení 
finančních prostředků z minulých let ve výši 14 000 000,00 Kč, 
sociální fond převod – 584 000,00 Kč  
Rozpočtová opatření – 1. změna rozpočtu- schválilo ZMO usnesením 
č. Z/169/2021 ze dne 23.2.2021, obsahuje RO č. 1 a RO č. 2  změna 
sociálního fondu, zveřejnění ze dne 12.3.2021 
2. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 3 schváleno ZMO dne 
19.4..2021, zveřejnění po schválení dne 3.5.2021 
3. změna rozpočtu , které obsahuje RO č. 4 schváleno ZMO dne 
21.6.2021, zveřejnění po schválení ze dne 13.7.2021 
4. změna rozpočtu, která obsahuje RO č. 5 schváleno RMO dne 
16.8.2021, zveřejnění po schválení ze dne 7.9.2021 
5. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 6 schváleno ZMO dne 
20.9.2021, zveřejnění po schválení ze dne 6.10.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 dle návrhu včetně rozpočtu 
sociálního fondu, zveřejnění po schválení ze dne 5.1.2021 
Střednědobý výhled rozpočtu  na roky 2022 – 2024 – schválilo ZMO 
usnesením č. Z/156/2020 ze dne 14.12.2020, zveřejnění ve dnech 
27.11. – 15.12.2020, po schválení zveřejněn ze dne 5.1.2021 ,  na 
roky 2020-2023 
 
Závěrečný účet za rok 2020, zveřejnění před schválením ve dnech 
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4.6. – 22.6.2021, ZMO projednalo včetně zprávy o přezkoumání dne 
21.6.2021 a uzavřelo souhlasem s celoročním hospodařením s to bez 
výhrad  
Účetní závěrka  - ZMO schválilo dne 21.6.2021 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 14.12.2020,  
23.2.2021, 19.4.2021, 21.6.2021 
Zápisy z jednání rady ze dne 16.8.2021 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím  - 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu MO III (termín žádostí od 
1.12. – 31.12.), zveřejněno ze dne 20.10.2020  
Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 ze dne 17.6.2021 pro  Dům 
dětí a mládeže BETA Pardubice, odloučené pracoviště Dubina ve výši 
6 000,00 Kč na zajištění akce Mikulášská nadílka , žádost ze dne 
7.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 ze dne 18.6.2021 pro Klub 
rodičů při MŠ Srdíčko, z.s. ve výši 15 000,00 Kč – oslava MDD, 
termín vyúčtování do 31.12.2021, žádost ze dne 7.12.2020, 
vyúčtování ze dne 25.6.2021 ve výši 28 294,00 Kč  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2021 ze dne 17.6.2021 pro MŠ 
Pardubice – Dubina ve výši 15 000,00 Kč na akci Rozloučení s 
předškoláky s programem a vystoupením dětí , žádost ze dne 
11.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace  na 
zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2021 
ÚZ 98071, celkem vyčerpáno 465 760,39 Kč   
 
Pracovní smlouva ze dne 15.5.2017 na práce knihovník, platový 
výměr ze dne 30.12.2019  
Pracovní smlouva ze dne 24.3.2020  na práce samostatný odborný 
referent, platový výměr ze dne 30.9.2021 
Pracovní smlouva ze dne29.11.2006 na práce samostatný odborný 
referent ve státní správě a samosprávě , platový výměr ze dne 
31.7.2020  
Pracovní smlouva ze dne 11.7.2026 na práce samostatný odborný 
referent státní správy a samosprávy, platový výměr ze dne 
30.12.2019 
 
Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v 
pokladní knize částce 4 741,00 Kč souhlasí se zůstatkem 
rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, v rámci provedení 
inventarizace ověřeno na účetní stav k 31.12.2021 
Pokladní doklad - za období 10 /2021 – příjmové a výdajové pokladní 
doklady v číselné řadě od 263 do 306, kontrola včetně zaúčtování 
 
Dohody o provedení práce 
DPP uzavřená dne 16. 8. 2021 s platností od 16. 8. 2021 do 31. 8. 
2021 – v přestěhování zařízení knihovny a knižního fondu 
DPP uzavřená dne 25. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 31. 8. 
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2021 – příprava a úklid prostor pro letní kino na Dubině vč. Zajištění 
pořádku promítání 
DPP uzavřená dne 23. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 30. 9. 
2021 – v administrativní, zaškolovací a konzultační činnosti pro úsek 
přestupků 
Bankovní výpis 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632479/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 - 0 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632639/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 1 996 520,36 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 182890648/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 573 393,48 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632022/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 25 393 847,57 Kč včetně účtování za období 10/2021 
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ověřeny na 
zůstatky ve výkazu FIN 2-12M k 31.10.2021, ověřeno na účetní stav 
dle výkazu rozvaha k 31.2021 - účet 231 rozvaha v rámci provedené 
inventarizace 
 
 
Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu Gordic 
Účetní doklad č. 3020001 o zaúčtování předpisu pohledávky na 
místní poplatek za TKO (1340)ve výši 8 964 650,00 Kč, účetním 
zápisem 315.0360/606.0300, č. 3020003 o zaúčtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů (1341) ve výši 446 800,00 Kč 
účetním zápisem 315.0360/606.0300 
 
Vnitřní předpis a směrnice:  
směrnice pravidla pro poskytnutí darů klubům seniorům z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice III 
směrnice registr smluv (uveřejňovat nad 50 000,00 bez DPH) 
směrnice program pro poskytování dotací z rozpočtu městského 
obvodu Pardubice III (vyplácí se na účet, v případě zvláštního zřetele 
v hotovosti na pokladně do částky 10 000,00, celkový objem pro 
poskytování dotací na kalendářní rok je 200 000,00 maximální výše 
dotace v jednotlivých případech je 25 000,00) 
směrnice cestovní náhrady 
směrnice pokladní operace 
směrnice provádění inventarizace majetku a závazků 
směrnice zadávací řád veřejných zakázek 
směrnice schvalování hospodářských operací a systém zpracování 
účetnictví, evidence majetku  
směrnice pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
směrnice o vedení účetnictví včetně stanovení metody časového 
rozlišení, směrnice o provedení inventarizace, oběh dokladů, vznik a 
evidence pohledávek a závazků, systém finanční kontroly, odpisový 
plán 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 15.2.2021 – stav pohledávek, rozpočtové opatření 
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ze dne 12.4.2021 – rozpočtové opatření, kontrola plnění rozpočtu 
ze dne 15.6.2021 – závěrečný účet, účetní závěrka , rozpočtové 
opatření 
ze dne 14.9.2021 – rozbor hospodaření , směrnice pravidla pro 
hospodaření, rozpočtové opatření 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 12.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva, 
ze dne 6.9.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva  

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu V 

Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.2021, do výkazu byl rozpočet 
naveden ve schválené podobě, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu  
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým dotacím  
Zásady a program pro poskytování dotací  z rozpočtu MO V 
Pardubice v roce 2021, lhůta pro podání žádostí rozdělena do tří 
termínů dle jednotlivých aktivit a činností, zveřejnění ve dnech 
17.12.2020 – 1.2.2022 
Smlouva ze dne 27.7.2021 o  poskytnutí dotace pro spolek Atletika 
Bez Bariér  ve výši 10 000,00 Kč na zajištění akce „Pardubice Bez 
Bariér Open“,  termín vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu 
dotace, konání akce dne 19.9.2021, vyúčtování předloženo ze dne  
11.10.2021 (doloženy FA, výpisy BÚ o platbě), poskytnutí dotace 
schválila  RMO č 201/2021 ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 
25.5.2021 
Smlouva ze dne 10.3.2021 o poskytnutí dotace pro MŠ Pardubice – 
Jesničánky ve výši 6 800,00 Kč na akci „Cestujeme po Zemi“, termín 
vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace, akce proběhla 
v rozmezí únor – červen 2021, vyúčtování předloženo ze dne 
2.6.2021, poskytnutí dotace schválila RMO č. 173/2021 ze dne 
25.2.2021), žádost ze dne 25.1.2021 
Smlouva ze dne 9.8.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO V 
Pardubice pro GameCon, z.s.  ve výši 10 000,00 Kč na akci 
„GamenCon 2021, festival nepočítačových her“ konaných ve dnech 
15.7. – 18.7.2021, vyúčtování předloženo ze dne 30.8.2021, 
poskytnutí dotace schválila  RMO V ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 
24.5.2021 
 
Závěrečný účet za rok 2020 – zveřejnění před projednáním ve dnech 
– 31.5.2021 – 4.7.2022. po schválení zveřejnění na www stránkách 
obce ze dne 1.7.2021 – 5.7.2022, ZMO projednalo a uzavřelo 
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad dne 
23.6.2021 
 
Účetní závěrka – ZMO V schválilo dne 23.6.2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25.11. – 31.3.2021 
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ve výši příjmů 38 619 700,0 Kč, financování 26 515 500,00 Kč, výdajů 
65 132 200,00 Kč, rozpočet sociálního fondu 645 500,00 Kč  
Schválený rozpočet na rok 2021 zveřejněn na www stránkách ve 
dnech 18.12.2020 – 1.2.2022, ZMO V schválilo dne 16.12.2020, 
rozhodlo o pravomocech pro  Radu MOV k provádění rozpočtových 
opatření 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 
aktualizace zveřejněn ze dne  18.12.2020 
 
Rozpočtová opatření 
Rozpočtová opatření schválená  Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 25.2.2021, zveřejnění ze dne 26.2.2021 (poskytnuté dotace) 
První změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 10.3.2021, zveřejnění ze 
dne 16.3.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 22.4.2021, zveřejnění ze dne 23.4.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 13.5.2021, zveřejnění ze dne 14.5.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 30.6.2021 (poskytnuté dotace) 
Druhá změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 23.6.2021, zveřejnění ze 
dne 1.7.2021 
Třetí změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 22.9.2021, zveřejnění ze 
dne 6.10.2021 
Rozpočtová opatření schválené Radou městského obvodu  Pardubice 
V dne 4.11.2021, zveřejnění ze dne 11.11.2021 
Čtvrtá změna rozpočtu schváleno ZMO, usnesením136/2021Z dne 
15.12.2021, zveřejněno dne16.12.2021 
Rozpočtové opatření schváleno RMO, usnesením 246/2022 dne 
6.1.2022, zveřejněno 12.1.2022 
 
Zápisy z jednání rady ze dne 25.2.2021, 22.4.2021, 13.5.2021, 
23.6.2021, 4.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 6.1.2022 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
10.3.2021, 23.6.2021, 22.9.2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým dotacím – dotace na zajištění 
výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 
ve dnech 8. – 9.10.2021, dle předběžného vyúčtování čerpáno 
celkem  604 145,90 Kč , skutečně čerpáno 634 730,49 Kč , kontrola 
čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu 
Ginis 
Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné 
řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti, v číselné řadě 502 - 568, zůstatek pokladny ke dni 
31.12.2021 je nulový ověřeno na stav účtu 261 
dne 23.12. zůstatek v částce 17 768,00 Kč v pokladně převeden 
dokladem č. V4986 a připsán na BÚ 
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Vnitřní předpis a směrnice:  
systém zpracování účetnictví, pokladní operace, pravidla hospodaření 
se sociálním fondem, o cestovních náhradách, inventarizace, 
zadávací řád veřejných zakázek, vedení účetnictví – časové rozlišení, 
vnitřní předpis hospodaření s majetkem, vznik evidence pohledávek a 
závazků, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, sociální fond – 
pro zaměstnance zařazení do organizační struktury Úřadu městského 
obvodu Pardubice 
odpisový plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 
31.12. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 19.4.2021 – čerpání rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové 
opatření 
ze dne 13.6.2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021 
ze dne 13.9.2021 – vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, 
rozpočtové opatření 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola vyjádření 
ke stížnosti peticí 
ze dne 9.6.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí 
dotací, kontrola poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020 
ze dne 8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 
2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, odměny 
vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy zastupitelů za 
rok 2021 
 
Bankovní výpisy 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570255/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 11 445 606,43 Kč, 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570036/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 21 907 258,88 Kč, 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181568024/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 9 084 447,81 Kč, ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet 
rozvahy 231 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188587930/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021 – 436 875,83 Kč 
ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet rozvahy 236 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 6.12.2021 a 13.12.2021 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 4.2. 2022. 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.1.2021 a ukončení 
ke dni 15.2.2022 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence účetní 
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program EMA Ginis 
Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
IV 

Kniha došlých faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 2021 
Kniha odeslaných faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 
2021 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021do 
výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě  
Rozvaha k 31.8., 31.10.2021, k 31.12.2021 
Příloha k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic  
 
Zápisy z jednání zastupitelstva MOIV ze dne 21.12.2020, 29.3.2021, 
28.6.2021, 27.9.2021, 20.12.2021 
Zápisy z jednání rady MOIV ze dne 7.12.2020, 25.1.2021, 15.3.2021, 
29.3.221, 26.4.2021, 19.7.2021, 4.8.2021, 6.9.2021, 11.10.2021, 
8.11.2021, 6.12.2021, 15.12.2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 3.12. – 22.12.2020 
ve výši příjmů a výdajů 33 894 400,00 Kč včetně zapojení  rozpočtu 
sociálního fondu a položky 8115  
 
Rozpočtová opatření  
RO č. 1  - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 6.4.2021, 
ZMO schválilo dne 29.3.2021 
RO č. 2 nebylo schváleno  
RO č. 3  - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 1.7.2021, 
RO č. 4  - zveřejnění po schválení ze dne 5.8.2021, schválila rada MO 
dne 4.8.2021   
RO č 5 - schváleno RM dne 6.9.2021, zveřejněno dne 5.10.2021 
RO č 6 - schváleno ZM dne 8.11.2021, zveřejněno dne 15.11.2021 
RO č.7 - schváleno RM dne 20.12.2021, zveřejněno dne 28.12.2021 
 
Schválený rozpočet dle návrhu schválilo ZMO dne 21.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024, zveřejnění po 
schválení ze dne 29.12.2020,  návrh zveřejněn ve dnech 3.12.2020 
do doby schválení dne 21.12.2020, schválení ZMO dne 21.12.2020 
 
Smlouva a další materiály k přijatých účelovým dotacím - neinvestiční 
dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny celkem 
předběžně vyčerpáno 164 671,08 Kč  
 
Faktury přijaté  v číselné řadě 340  - 397, kontrola ověření dle zákona 
o finanční kontrole, kontrola účtování předpisu závazku, došlé faktury 
za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 4210054, včetně 
předpisu od č. 398/2021 do 491/2021 
Došlé faktury za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 
4210054, včetně předpisu od č. 398/2021 do 491/2021 
 
Vnitřní předpisy a směrnice - o časovém  rozlišení, evidence a 
odepisování majetku  včetně dodatků č, 1 – 4, podpisové vzory, 
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směrnice o finanční kontrole, směrnice o inventarizaci  
 
Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v 
pokladní knize částce 35 038,00 Kč souhlasí se zůstatkem 
rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, pokladní deník veden v 
účetním programu Ginis Express POK 
 
Dohody o provedení práce 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – zápisu vedení kroniky obec Mětice 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – příprava a úklid prostor v Obecním domě v Nemošicích 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 3. 
2021 – katalogizace knih 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 1. 6. 2021 do 31. 8. 
2021 – zástup knihovnice v místní knihovně v Pardubičkách 
 
Dohody o provedení činnosti 
DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – knihovník Místní knihovny Nemošice 
DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – úklid prostor budov 
 
Pracovní smlouvy 
pracovní smlouva ze dne 18. 10. 2000 - referent OESVV – platový 
výměr ze dne 2. 1. 2020 
pracovní smlouva ze dne 5. 9. 2002 - referent přestupků – platový 
výměr ze dne 2. 1. 2020 
 
Dohoda o hmotné odpovědnosti 
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 – finanční 
prostředky související s výběrem blokových pokut 
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2016 – finanční 
prostředky související s vedením pokladní činnosti 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 154 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 od 1. 11. 2018, 
kontrola výplaty odměn v souladu s nařízením vlády na mzdové listy 
za rok 2021, mzdové listy zastupitelů za rok 2021 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s., č.ú. 19 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 
10. 2021 – 18 192 984,56 Kč 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 
10. 2021 – 2 910 240,74 Kč 
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech nebyly v souladu s 
výkazem rozvaha k 31.8., k 31. 10. 2021, stav celkem je 23 330 
461,69 Kč. 
Běžný účet vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205459389/0800 ve výši zůstatku 
233 506,66 Kč, vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205459389/0800 ve výši 
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zůstatku 20 311 741,51 Kč (příjmový účet) k 31.12.2021, vedený u 
ČS, a.s. č.ú. 27-1205459389/0800 (výdajový účet) ve výši zůstatku 2 
859 551,17 Kč k 31.12.2021 – výše zůstatku byla ověřena na účetní 
stav dle výkazu rozvaha – účet 231 v celkové výši 23 404 799,34 Kč, 
číslo výpisu 116 – 127 za období 12/2021 včetně účtování 
Běžný účet sociálního fondu vedený u ČS, a.s. č.ú. 107-
1205459389/0800 ve výši 443 372,95 Kč, výše zůstatku byla ověřena 
na  účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 236 k 31.12.2021 
 
Dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konaných ve dnech 8. a 9.101.201, celkem předběžně vyčerpáno 164 
671,08 Kč, konečné čerpání ve výši 165 755,08 Kč , kontrola čerpání 
a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Inventarizace – plán inventur ze dne 7.12.2021, okamžik zahájení a 
ukončení ve dnech 31.12.2021 – 21.1.2022, proškolení členů 
inventarizační komise ze dne 6.12.2021, zpráva o provedení 
inventarizace ze dne 10.2.2022, majetková evidence účetní program 
Gordic 
 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV č. 589/2021/3 pro TJ Sokol Mnětice ve výši 
10 000,00 Kč na akci „Výměna ochranných sítí kolem fotbalových 
hřišť“, žádost ze dne 29.4.2021, , termín vyúčtování dotace do 
30.11.2021, vyúčtování dotace ze dne 29.11.2021, celkové náklady 
akce ve výši 11 662,00 Kč, předložena Fa včetně její platby na BU 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV č. 588/2021/3 pro SK Nemošice, z.s. ve 
výši 10 000,00 Kč na akci „Pořízení nových sítí pro 7 ks branek“, 
žádost ze dne 28.4.2021, termín vyúčtování do 30.11.2021, 
vyúčtování předloženo ze dne 25.11.2021, doložena faktura včetně 
její platby na BÚ, celková výše 10 333,40 Kč 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO  Pardubice IV č. 570/2001/3 pro TJ Pardubičky, z.s. ve 
výši 10 000,00 Kč  na akci „Dotace na částečnou úhradu energií TJ 
Pardubičky“, žádost ze dne 29.4.2021, vyúčtování předloženo ze dne 
22.11.2021, celkové náklady ve výši 13 000,00 Kč , doložena faktura 
včetně její platby na BÚ  
Smlouvy  v souladu se směrnicí č. 3/2015 o poskytování dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV, dodatku č. 1/20217 ke směrnici č. 3/2015, 
dotační program schválen dne 7.12.2020,  smlouva schválena radou 
města dne 17.5.2021, kontrola účtování dle výkazu FIN 2 12M dle 
rozpočtové skladby na 3419/5222 
 
Pokladna 
pokladní příjmové a výdajové doklady v číselné řadě 476 – 523 , 
včetně zaúčtování 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 
735,00 Kč 
zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 
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Pokladní kniha (deník) 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize částce 35 
038,00 Kč souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 
2021 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 
735,00 Kč 
zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 
pokladní deník veden v účetním programu Ginis Express POK 

Písemnosti využití při 
přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VII 

Kniha došlých faktur 
Za období 12/2021 vedena v systému Gordic software – KDF, 
ověřeno na účet 321 k 31.12.2021 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účetní rozvrh - veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení finančních 
prostředků minulých let a sociálního fondu ve výši 56 574 500,00  Kč, 
výdajů ve stejné výši, rozpočet sociálního fondu ve výši 465 600,00 
Kč, zveřejnění ve dnech 30.11.2020 do 5.1.2021 
 
Rozpočtová opatření ZMO pověřilo  Radu MO pravomoc schvalovat 
rozpočtová opatření dne 16.12.2020 
RO. 1/2021 ze dne 13.1.2021, zveřejnění ze dne 12.2.2021 
Změna rozpočtu č. 1 - rozpočtové opatření č. 2, ZMO schválilo dne 
10.3.2021, zveřejnění dne 29.3.201 
RO č. 3/2021 – schválila RMO dne 14.4.2021, zveřejnění  ze dne 
20.4.2021 
Změna rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatření č. 4 schválilo ZMO dne 
9.6.2021, zveřejnění ze dne 24.6.2021 
Změna rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatření č. 5 schválilo ZMO dne 
22.9.2021, zveřejnění ze dne 20.9.2021 
Rozpočtové opatření č. 6 – schválila  RMO dne 10.11.2021, 
zveřejněno dne 29.11.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021, schválení ZMO ze dne 16.12.2020, 
zveřejnění po schválení ze dne 6.1.2021 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023, ZMO schválilo 
dne 16.12.2020, zveřejnění před schválením ve dnech 30.11. – do 
doby schválení, po schválení zveřejněn dne 5.1.2021 
 
Závěrečný účet- ZMO projednalo závěrečný účet dne 9.6.2021 včetně 
účetní závěrky  
 
Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu 
Účetní doklad č. 7020011 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 152 950,00 Kč, č. 
70200012 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu pohledávky na 
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místní poplatek za odpady ve výši 4 019 600,00 Kč účetním zápisem 
315 
 
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace na 
zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071, 
dle předběžného vyúčtování bylo vyčerpáno celkem 176 595,17 Kč, 
skutečně čerpáno 178 450,17 Kč, požadavek na dokrytí ve výši  
1 855,00 Kč, účtováno jako pohledávka na účtu 346 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 11. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 9 12. 2021. 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28. 1. 2022. 
Inventurní soupisy k 31. 12. 2021, majetková evidence účetním 
program EMA Ginis 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
10.3.2021, 9.6.2021, 22.9.2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení – dne 13.1.2021 (schválení 
dotací poskytnutých z rozpočtu MO) 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha č. 1 a 2 vedena v programu 
Ginis, pokladna příjmová za období 12/2021 v číselné řadě 945-975 
pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady za období 9/2021 v číselné 
řadě 833 – 864 
pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady za období 9/2021 v číselné 
řadě 182 – 209 
konečný zůstatek pokladny č.1 a č.2 v částce 42 136,- Kč ověřen na 
účetní stav dle výkazu rozvahy – účet 261 
pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové 
částce 12 794,00 Kč 
pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové 
částce 3 502,00 Kč 
konečný stav pokladny č. 1 a č.2 v částce 16 296,00 Kč, ověřeno na 
účet rozvahy  
Účetní doklady za období 9 – 12/2021 v číselné řadě 7530001 – 
7530014 o účtování příjmové pokladny a v číselné řadě 7930001 – 
7930014 o výdajové pokladně  
 
Pokladní doklad 
pokladní výdajové doklady v číselné řadě 192 – 209 za období  
9 2021 
pokladní příjmové doklady v číselné řadě 845 – 864 za období  
9 /2021 
doklady obsahovaly předepsané náležitosti 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 20. 4. 2021 – 
příjemce spolek Tělovýchovná jednota Sokol, z.s., oddíl kopané z 
rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 12 000,- Kč - na 
nákup cen a propagaci turnaje, ozvučení, příprava plochy…... Termín 
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vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského 
obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě žádosti ze dne  
5. 11. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo předloženo závěrečné 
vyúčtování dotace ze dne 12. 7. 2021 spolu s doklady. 
Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 21. 6. 2021 
Sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu poskytovatele. Dotace 
poskytnuta ve výši 7 000,- Kč - na nohejbalový turnaj trojic „O pohár 
starosty“. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě 
žádosti ze dne 13. 12. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo 
předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 27. 6. 2021 spolu s 
doklady. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 8. 3. 2021 – návrh změny rozpočtu 
ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, žádost Římskokatolické farnosti 
ze dne 20. 9. 2021 – vyhodnocení plnění rozpočtu 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 17. 2. 2021 – kontrola darovacích smluv fyzickým i právnickým 
osobám v období roku 2019 - 20221 
ze dne 9. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola 
zastupitelstva 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú.27 – 1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 7 209 023,18 Kč včetně účtování za období 9/2021, výše 
zůstatku 4 134 283,16 Kč k 31.12.2021 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205458319/ 0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 20 070 817,16Kč včetně účtování za období 9/2021, výše 
zůstatku 14 308 735,60 Kč k 31.12.2021 
vedený u ČS, a.s. č.ú.19-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021– 21 557 398,31Kč, ve výši zůstatku 34 069 898,79 Kč k 
31.12.2021 
včetně účtování za období 9/2021 
výpisy ověřeny na účet rozvahy 231 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v 
rámci provedení inventarizace 
vedený u ČS, a.s. č.ú.107-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 70 682,57 Kč, výše zůstatku 61 134,91 Kč k 31.12.2021 
ověřeno na účet rozvahy 236 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci 
provedené inventarizace 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 182-1205458319/0800ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 105 941,20Kč, výše zůstatku 105 932,64 Kč k 
31.12.2021 
ověřeno na účet rozvahy 245 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci 
provedené inventarizace 
 
Dohody o provedení práce 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 – roznos zpravodaje 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 – správce objektu 
lesoparku 
dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 – správce objektu 
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dětského hřiště a sportoviště 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 
dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 

Problematika HC 
Dynamo Pardubice, 
a. s. 

Zápis a usnesení ZM ze dne 31. 3. 2022 - na zasedání ZM se řešila 
problematika HC Dynamo Pardubice a.s.: 
ZM schvaluje akceptaci návrhu společnosti Hokej Pce 2020 s.r.o. 
obsažené v dopisu nazvaném jako "Potvrzení společnosti HokejPce 
2020 s.r.o. ohledně podmíněného odkladu vybraných investic v 
Akcionářské dohodě", jenž byl doručen městu Pardubice dne 9. 3. 
2022. Jednalo by se o podmíněné realizace následujících investic: 
- Rekonstrukce restaurace (č. 10.1.4. Akcionářské dohody) 
- Třetí ledová plocha (čl. 10.1.5. Akcionářské dohody) 
ZM bere na vědomí stav soudních řízení vedených se společností 
HokejPce 2020 s.r.o. - stav nezměněn od stavu, který je již popsán v 
Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření SMP za r. 2021. 
Ke dni konečného přezkoumání nově k této problematice předloženo: 
Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - 
ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze 
prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 
Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím. 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na 
zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo 
opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., 
jakožto navrhovatele. Doloženo Odvolání podané HC Dynamo 
Pardubice, a. s. dne 8. 2. 2022 proti usnesení Krajského soudu v 
Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, ze dne 21. 1. 2022, B 
1078/RD279/KSHK - Řízení ve věci dosažení shody mezi zápisem 
skutečnosti v obchodním rejstříku a skutečným stavem dle § 78 z.v.r. 
Odvolání doplněno podáním ze dne 24. 2. 2022. 
Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za 
r. 2021 ukončeno. 

Přiznání k dani 
právnických osob za 
rok 2020 

za rok 2020 
městu vznikla daňová povinnost ve výši 46 796 620,00 Kč , dle 
výkazu FIN 2 12 M v příjmech proúčtováno na 1122, ve výdajích na 
6399/5365 

Rozpočet 
příspěvkových 
organizací na rok 
2021 

Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ Josefa Ressla na rok 2021 
schválen Radou města dne 14.12.2020  
Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause na 
rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020  
Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na rok 2021 schválen 
Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Korálek na rok 2021 schválen 
Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice 
na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Lentilka DRC na rok 2021 schválen 
radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Komorní filharmonie Pardubice na 
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rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Turistické informační centrum 
Pardubice na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 
příspěvkových 
organizací 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ Josefa 
Ressla na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Pardubice , A. Krause na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Korálek na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Alfa Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Lentilka DRC na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Komorní 
filharmonie Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Turistické 
informační centrum Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen radou 
města dne 14.12.2020 

Účetní závěrka 
města za r. 2020 

Za Statutární město Pardubice včetně městských obvodů schválena 
usnesením ZM č. Z/2387/2021 ze dne 24. 6. 2021. Stejným 
usnesením schválen také výsledek hospodaření města za r. 2020 ve 
výši 148.266.892,66 Kč. 
Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.  

Účetní závěrka 
příspěvkových 
organizací 

Účetní závěrka příspěvkových organizací k 31.12.2020. 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ Josefa Ressla 
schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ a MŠ Pardubice , 
A. Krause schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Kamínek 
Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Korálek schválila 
Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Lentilka DRC, 
Pardubice - Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 
usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 DDM ALFA , 
Pardubice -Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Komorní filharmonie 
Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Turistické informační 
centrum Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 25 647 200,00 28 174 200,00 34 493 019,68

Nedaňové příjmy 645 500,00 473 400,00 407 699,18

Kapitálové příjmy      

Přijaté transfery   1 089 400,00 22 004 067,41

PŘÍJMY CELKEM 26 292 700,00 29 737 000,00 56 904 786,27

Konsolidace příjmů   924 700,00 21 839 396,33

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 26 292 700,00 28 812 300,00 35 065 389,94

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 22 315 500,00 24 576 500,00 30 961 134,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 22 315 500,00 24 576 500,00 30 961 134,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 22 315 500,00 24 576 500,00 30 961 134,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 3 014 700,00 3 180 700,00 3 166 329,68

1341 Poplatek ze psů 135 000,00 135 000,00 134 211,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 150 000,00 139 785,00

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 199 700,00 3 465 700,00 3 440 325,68

1361 Správní poplatky 132 000,00 132 000,00 91 560,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 132 000,00 132 000,00 91 560,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 331 700,00 3 597 700,00 3 531 885,68

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 25 647 200,00 28 174 200,00 34 493 019,68

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 100,00 25 100,00 16 691,00

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 27 100,00 25 100,00 16 691,00

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 356 100,00 356 100,00 358 758,30

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 356 100,00 356 100,00 358 758,30

2141 Příjmy z úroků (část) 3 300,00 3 100,00 2 225,45

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 3 300,00 3 100,00 2 225,45

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 386 500,00 384 300,00 377 674,75

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 20 000,00

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 50 000,00 50 000,00 20 000,00

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 50 000,00 50 000,00 20 000,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000,00 11 000,00 10 024,43

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 000,00 28 100,00  

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 209 000,00 39 100,00 10 024,43

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 209 000,00 39 100,00 10 024,43

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 645 500,00 473 400,00 407 699,18

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 26 292 700,00 28 647 600,00 34 900 718,86

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   164 700,00 164 671,08

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   164 700,00 164 671,08

4134 Převody z rozpočtových účtů   398 000,00 20 416 766,00

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   526 700,00 526 610,33

4138 Převody z vlastní pokladny     896 020,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   924 700,00 21 839 396,33

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY   1 089 400,00 22 004 067,41

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4)   1 089 400,00 22 004 067,41

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 26 292 700,00 29 737 000,00 56 904 786,27
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 23 587 700,00 31 343 234,00 41 492 454,27

Kapitálové výdaje 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

VÝDAJE CELKEM 34 612 700,00 46 733 234,00 50 037 525,70

Konsolidace výdajů   2 659 000,00 23 573 786,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 34 612 700,00 44 074 234,00 26 463 739,70

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 7 060 000,00 7 590 000,00 6 449 460,00

5019 Ostatní platy 17 000,00 17 000,00  

501 PLATY 7 077 000,00 7 607 000,00 6 449 460,00

5021 Ostatní osobní výdaje 589 000,00 748 000,00 489 077,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 574 000,00 1 575 500,00 1 575 249,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 163 000,00 2 323 500,00 2 064 326,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 2 046 500,00 2 047 500,00 1 859 203,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 821 000,00 821 000,00 752 432,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 33 000,00 33 000,00 27 835,00

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 7 500,00 7 500,00  

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 2 908 000,00 2 909 000,00 2 639 470,00

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 12 148 000,00 12 839 500,00 11 153 256,00

5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 17 562,08

5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 196 000,00 43 056,60

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 78 000,00 78 000,00 69 583,58

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 104 000,00 104 000,00 71 029,92

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 341 000,00 326 000,00 221 569,80

513 NÁKUP MATERIÁLU 554 000,00 729 000,00 422 801,98

5151 Studená voda 41 000,00 41 000,00 27 370,00

5153 Plyn 219 000,00 219 000,00 120 290,04

5154 Elektrická energie 124 000,00 124 000,00 85 803,49

5156 Pohonné hmoty a maziva 241 000,00 241 000,00 199 713,00

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 625 000,00 625 000,00 433 176,53

5161 Poštovní služby 43 000,00 43 000,00 22 651,00

5162 Služby elektronických komunikací 63 000,00 63 000,00 45 614,33

5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 18 000,00 16 182,50

5164 Nájemné   3 000,00 3 000,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 180 000,00 230 000,00 120 314,85

5167 Služby školení a vzdělávání 86 000,00 136 000,00 84 459,98

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 60 000,00 60 000,00 44 794,20

5169 Nákup ostatních služeb 3 706 000,00 3 794 395,00 2 532 361,35

516 NÁKUP SLUŽEB 4 156 000,00 4 347 395,00 2 869 378,21

5171 Opravy a udržování 4 193 000,00 5 062 500,00 2 446 245,26

5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00  

5173 Cestovné 6 000,00 6 000,00 4 320,00

5175 Pohoštění 17 000,00 50 000,00 23 816,99

517 OSTATNÍ NÁKUPY 4 221 000,00 5 123 500,00 2 474 382,25

5194 Věcné dary 49 000,00 71 105,00 34 648,00

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 5 000,00 5 000,00  

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 54 000,00 76 105,00 34 648,00

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 9 610 000,00 10 901 000,00 6 234 386,97

5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

40 000,00 40 000,00 40 000,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

40 000,00 40 000,00 40 000,00
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   60 000,00 60 000,00

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM   60 000,00 60 000,00

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   398 000,00 366 766,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     20 687 611,00

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   2 261 000,00 2 261 000,00

5348 Převody do vlastní pokladny     258 409,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   2 659 000,00 23 573 786,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 56 000,00 56 000,00 53 892,30

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,00  

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 120 000,00 120 000,00 60 205,00

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 177 000,00 177 000,00 114 097,30

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 177 000,00 2 896 000,00 23 747 883,30

5424 Náhrady mezd v době nemoci 63 000,00 65 500,00 64 077,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 63 000,00 65 500,00 64 077,00

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 217 000,00 267 000,00 252 851,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 217 000,00 267 000,00 252 851,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 280 000,00 332 500,00 316 928,00

5901 Nespecifikované rezervy 1 232 700,00 4 334 234,00  

5903 Rezerva na krizová opatření 100 000,00    

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 332 700,00 4 334 234,00  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 332 700,00 4 334 234,00  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 23 587 700,00 31 343 234,00 41 492 454,27

6121 Budovy, haly a stavby 11 025 000,00 14 290 000,00 7 458 491,43

6122 Stroje, přístroje a zařízení   1 100 000,00 1 086 580,00

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 34 612 700,00 46 733 234,00 50 037 525,70

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -8 320 000,00 -16 996 234,00 6 867 260,57
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 8 320 000,00 16 996 234,00 -6 867 260,57

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901      

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8 320 000,00 16 996 234,00 -6 867 260,57

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 16 547 924,21 6 856 875,13 23 404 799,34 -6 856 875,13

Běžné účty fondů ÚSC 391 412,51 51 960,44 443 372,95 -51 960,44

Běžné účty celkem 16 939 336,72 6 908 835,57 23 848 172,29 -6 908 835,57

Pokladna 57 310,00 -41 575,00 15 735,00 41 575,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     391 412,51
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 300,00 398 100,00 366 826,04

Výdaje celkem 718 300,00 789 100,00 314 865,60

Obrat -718 000,00 -391 000,00 51 960,44

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -718 000,00 -391 000,00 443 372,95

Změna stavu 718 000,00 391 000,00 -51 960,44

Financování  - třída 8 718 000,00 391 000,00  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software      

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 121 509,26   121 509,26

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 671 625,23 1 086 580,00 5 758 205,23

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 019 752,11 28 524,50 2 048 276,61

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 625 889,00 536 403,00 1 162 292,00

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 143 250,00 -143 250,00  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru      

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -121 509,26   -121 509,26

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -1 991 342,00 -261 863,00 -2 253 205,00

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 019 752,11 -28 524,50 -2 048 276,61

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4134 Převody z rozpočtových účtů   398 000,00 20 416 766,00

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  526 700,00 526 610,33

4138 Převody z vlastní pokladny     896 020,00

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   398 000,00 366 766,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     20 687 611,00

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  2 261 000,00 2 261 000,00

5348 Převody do vlastní pokladny     258 409,00

31.05.2022 10:09:14 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 6 / 7



Licence: S00B (mmp O) XCRGBZUC / ZUC  (10052022 14:50 / 202202111116)

0000ALV07DQM

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 164 700,00  x 164 671,08  x

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 142 650,00  x 142 644,00 

98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 600,00  x 595,00 

98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10,00  x 9,00 

98071 5132 Ochranné pomůcky x 0,00  x 0,00 

98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 2 250,00  x 3 338,60 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 420,00  x 6 417,48 

98071 5161 Poštovní služby x 1 020,00  x 1 017,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 11 750,00  x 11 734,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 164 700,00  164 700,00  164 671,08  165 755,08 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Závěrečný účet 
- hospodaření MO Pardubice IV 

za rok 2021 
 

 
Obsah 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV za rok 2021 – tabulky ………………………… str. 2–4 

Komentář k vyhodnocení hospodaření …………………………………………………………………… str. 5–6 

Přehled hospodaření sociálního fondu MO Pardubice IV za rok 2021 …………………….. str. 7 

Návrh finančního vypořádání MO Pardubice za rok 2021 ………………………………………. str. 8 
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Přílohy: 
 

1) Kopie zprávy Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku 

přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice včetně Městského obvodu 

Pardubice IV za rok 2021. 

2) Příloha ke zprávě z přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 

2021 (přezkoumávané výkazy za rok 2021 z hlavní činnosti) 

 

Výše uvedené přílohy budou, z důvodu velké obsažnosti, vyhotoveny ve dvou výtiscích, z nichž 

jeden bude k nahlédnutí na jednání Rady MO Pardubice IV a Zastupitelstva MO Pardubice IV 

a druhý výtisk bude uložen na ÚMO Pardubice IV v kanceláři u vedoucí OEVV. Materiály budou 

rovněž v zákonné době zveřejněné na elektronické úřední desce MO Pardubice IV spolu 

s materiálem Závěrečného účtu a po projednání Zastupitelstvem MO Pardubice IV na webové 

stránce MO Pardubice IV: https://pardubice.eu/rozpocet-na-rok-2021 
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Běžné příjmy

Schválený 

rozpočet                      

na rok 2021                         

v Kč

Rozpočet na rok 

2021 po RO č.8                         

v Kč

Skutečnost               

k 31.12.2021                             

v Kč

Skutečnost                    

k 31.12.2021                             

v %

Přijaté dotace

Předpokládaná dotace na konání voleb 200 000 28 100 0 0,0%

Přijatá dotace na konání voleb v roce 2021 164 700 164 671 100,0%

Daňové příjmy
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH) 14 798 200 14 798 200 18 642 642 126,0%

Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75 %) -2 261 000 -2 261 000 -2 261 000 100,0%

Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH 5 665 900           5 665 900          7 137 781               126,0%

Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH 4 112 400           4 112 400          5 180 711               126,0%

Poplatky:

Místní poplatky   - z TKO 3 014 700 3 180 700 3 166 330 99,5%

 - za svoz a l ikvidaci KO 0 0

 - ze psů 135 000 135 000 134 211 99,4%

 - za užívání veřejného prostranství 50 000 150 000 139 785 93,2%

Správní poplatky 132 000 132 000 91 560 69,4%

Nedaňové příjmy
Příjmy z úroků 3 000 3 000 2 165 72,2%

Přijaté sankční platby 50 000 50 000 20 000 40,0%

Ostatní nedaňové příjmy 23 000 23 000 18 004 78,3%

Příjmy z pronájmu nebytových prostor 369 200 369 200 367 470 99,5%

Běžné příjmy celkem 26 292 400    26 551 200   32 804 330       124%

Financování

Změna stavu finančních prostředků včetně finančního vypořádání s městem 8 000 000 0 0 0

Změna stavu finančních prostředků 0 16 605 234 -6 815 299 -41,0%

Příděl do sociálního fondu -398 000 -398 000 -366 766 92,2%

Financování celkem 7 602 000 16 207 234 -7 182 065 -44%

Konsolidační převody - příjmy

Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum 0 526 700 526 610 100,0%

Konsolidační převody - příjmy celkem 0 526 700 526 610 100%

Celkem zdroje 33 894 400 43 285 134 26 148 875 60%

MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31.12.2021 - ZDROJE
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Položka
Schválený rozpočet                      

na r. 2021                         

v Kč                                 

Výdaje celkem

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Běžné výdaje

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                

Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Výdaje celkem

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč   v %   v Kč   v %   v Kč   v %   

14 Vnitřní správa 11 428 000 12 173 000 0 12 173 000 10 299 967 84,6% 0 0,0% 10 299 967 84,6%

Členové ZMO - odměny ZMO + členů a  předsedů komis í z řad ZMO1 574 000 1 575 500 0 1 575 500 1 575 249 100,0% 0 0,0% 1 575 249 100,0%

Členové ZMO - refundace mezd včetně pojis tného 15 000 15 000 0 15 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Dary občanům - předsedům a členům komis í (mimo ZMO) 195 000 191 000 0 191 000 178 619 93,5% 0 0,0% 178 619 93,5%

Platy zaměstnanců 5 148 000 5 680 500 0 5 680 500 4 713 033 83,0% 0 0,0% 4 713 033 83,0%

Ostatní osobní náklady - dohody 60 000 210 000 0 210 000 72 173 34,4% 0 0,0% 72 173 34,4%

Zdravotní, sociá lní a  zákonné pojiš tění 2 161 000 2 161 000 0 2 161 000 2 023 191 93,6% 0 0,0% 2 023 191 93,6%

Údržba a  opravy 500 000 530 000 0 530 000 498 960 94,1% 0 0,0% 498 960 94,1%

Ostatní provozní výdaje 1 477 000 1 497 000 0 1 497 000 1 030 781 68,9% 0 0,0% 1 030 781 68,9%

Pohoštění a  dary - ÚMO + s tarosta 23 000 23 000 0 23 000 11 537 50,2% 0 0,0% 11 537 50,2%

Sbor dobrovolných has ičů 75 000 75 000 0 75 000 17 637 23,5% 0 0,0% 17 637 23,5%

Výdaje na  volby z rozpočtu MO Pardubice IV 200 000 200 000 0 200 000 165 755 82,9% 0 0,0% 165 755 82,9%

Místní referendum 0 15 000 0 15 000 13 032 86,9% 0 0,0% 13 032 86,9%

15 Životní prostředí 5 948 000 6 048 000 1 100 000 7 148 000 4 763 927 78,8% 1 086 580 98,8% 5 850 507 81,8%

Péče o vzhled MO Pardubice IV a  veřejnou zeleň 2 150 000 2 150 000 0 2 150 000 1 382 881 64,3% 0 0,0% 1 382 881 64,3%

Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek30 000 30 000 1 100 000 1 130 000 29 849 99,5% 1 086 580 98,8% 1 116 429 98,8%

Likvidace odpadů 640 000 640 000 0 640 000 459 259 71,8% 0 0,0% 459 259 71,8%

Mzdy pracovníků čety 1 975 000 1 975 000 0 1 975 000 1 800 504 91,2% 0 0,0% 1 800 504 91,2%

Ostatní osobní náklady  - dohody 6 000 6 000 0 6 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Zdravotní, sociá lní a  zákonné pojiš tění 677 000 677 000 0 677 000 611 160 90,3% 0 0,0% 611 160 90,3%
Pracovní četa  - provozní výdaje 470 000 570 000 0 570 000 480 274 84,3% 0 0,0% 480 274 84,3%

27 Doprava 14 555 000 4 830 000 13 840 000 18 670 000 2 071 433 42,9% 7 010 670 50,7% 9 082 103 48,6%

Doprava - provozní výdaje 170 000 170 000 0 170 000 66 502 39,1% 0 0,0% 66 502 39,1%

Opravy a  údržba komunikací vč. chodníků 3 790 000 4 590 000 0 4 590 000 1 940 940 42,3% 0 0,0% 1 940 940 42,3%

Technická  pomoc  -konzultace k předkládaným PD 20 000 70 000 0 70 000 63 991 91,4% 0 0,0% 63 991 91,4%

Rekonstrukce chodníků - investice 5 675 000 0 5 075 000 5 075 000 0 0,0% 3 930 857 77,5% 3 930 857 77,5%

Rekonstrukce komunikací - investice 4 900 000 0 8 765 000 8 765 000 0 0,0% 3 079 813 35,1% 3 079 813 35,1%

MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31.12.2021 - VÝDAJE
Skutečnost                                      

k 31.12.2021                                                       

Běžné výdaje

Skutečnost                                               

k 31.12.2021                                         

Kapitálové výdaje

Skutečnost                                                    

k 31.12.2021                                

Výdaje celkem
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Položka
Schválený rozpočet                      

na r. 2021                         

v Kč                                 

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč   v %   v Kč   v %   v Kč   v %   

33 Školství, mládež a tělovýchova 712 000 342 000 450 000 792 000 263 179 77,0% 447 821 99,5% 711 000 89,8%

Dotace z dotačního programu Sport 40 000 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

Příspěvěk ZŠ Pardubičky 0 15 000 0 15 000 15 000 100,0% 0 0,0% 15 000 100,0%

Příspěvěk ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za  Bory 0 15 000 0 15 000 15 000 100,0% 0 0,0% 15 000 100,0%

Příspěvek MŠ Čtyřl ís tek 0 30 000 0 30 000 30 000 100,0% 0 0,0% 30 000 100,0%

Mikulášská  nadílka  - dárkové bal íčky 10 000 30 000 0 30 000 12 105 40,4% 0 0,0% 12 105 40,4%

Hriš tě a  sportoviš tě 662 000 212 000 450 000 662 000 151 074 71,3% 447 821 99,5% 598 895 90,5%

34 Kultura 353 000 423 000 0 423 000 165 580 39,1% 0 0,0% 165 580 39,1%

Kulturní zá leži tosti 57 000 127 000 0 127 000 38 459 30,3% 0 0,0% 38 459 30,3%

Knihovny 296 000 296 000 0 296 000 127 121 42,9% 0 0,0% 127 121 42,9%

98 Všeobecná pokladní správa 898 400 4 079 134 0 4 079 134 39 718 1,0% 0 0,0% 39 718 1,0%

Rezerva rozpočtu 898 400 4 079 134 0 4 079 134 39 718 1,0% 0 0,0% 39 718 1,0%

Celkem výdaje bez konsolidačních převodů 33 894 400 27 895 134 15 390 000 43 285 134 17 603 804 63,1% 8 545 071 26 148 875 60,4%

Konsolidační převody - výdaje 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů 33 894 400 27 895 134 15 390 000 43 285 134 17 603 804 63,1% 8 545 071 55,5% 26 148 875 60,4%

Skutečnost                                      

k 31.12.2021                                                       

Běžné výdaje

Skutečnost                                               

k 31.12.2021                                         

Kapitálové výdaje

Skutečnost                                                    

k 31.12.2021                                

Výdaje celkem

MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31.12.2021 - VÝDAJE
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Komentář k vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV za rok 2021 

 

Zdroje: 

Podstatnou částí zdrojů MO Pardubice IV byly daně převáděné na MO z města Pardubice. 

Podíly na sdílení daňových příjmech (podílem na DPH) byly naplněny na 126 % oproti 

schválenému rozpočtu a skutečná výše těchto příjmů činila 18.642.642,00 Kč.  

Další část zdrojů tvořily místní poplatky a to především – místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů 

naplněný na 99,5 % oproti upravenému rozpočtu a skutečná výše tohoto poplatku činila 

3.166.329,68 Kč, dále také místní poplatek za psa naplněný na 99,4 % oproti schválenému 

rozpočtu a skutečná výše tohoto poplatku činila 134.211,00 Kč a místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství byl naplněn na 93,2 % oproti upravenému rozpočtu a skutečná výše 

tohoto poplatku činila 139.785,00 Kč. 

Příjmy ze správní poplatků byly na plněny 69,4 % oproti schválenému rozpočtu a skutečná výše 

tohoto poplatku činila 91.560,00 Kč. Položky nedaňových příjmů byly převážně naplněny, i 

když jejich skutečná výše je předem těžko identifikovatelná, jelikož se jedná o příjmy 

z knihovny, náklady na správní řízení k vymáhání pohledávek z přestupků. Poslední položkou 

zdrojů jsou příjmy z pronájmu nebytových prostor, který byly naplněny na 99,5 % oproti 

upravenému rozpočtu a skutečná výše tohoto poplatku činila 367.470,30 Kč. 

 

Celkové příjmy dosáhly výše 32.804.329,90 Kč tj. 124 % oproti upravenému rozpočtu. 

 

Financování: 

Ve financování je na první pohled patrné, že během roku došlo k úspoře finančních prostředků 

oproti schválenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byla položka změna 

finančních prostředků ve výši 8.000.000 Kč, která byla následně upravena finančním 

vypořádáním za rok 2020 zvýšena na částku 16.605.234,21 Kč. Během roku ovšem došlo 

k navýšení stavu finančních prostředků z důvodu úspory na výdajové stránce rozpočtu a 

navýšení položek zdrojů oproti schválenému rozpočtu a z těchto důvodů byl k 31.12.2021 stav 

finančních prostředků na všech běžných účtech a v pokladně celkem 23.420.534,34 Kč. Další 

položkou v rámci financování je výdaj ve výši 366.766,00 Kč. Jedná se skutečnou částku přídělu 

do sociálního fondu v roce 2021.  

Financování celkem představuje částku -7.182.065,00 Kč 

 

Konsolidační příjmy: 
 

V této kapitole se jedná o položku Finančního vypořádání s městem Pardubice za uskutečněné 

Volby do poslanecké sněmovny a místní referendum, a to ve výši 526.610,33 Kč. 

 

Celkové zdroje k pokrytí výdajů rozpočtu v roce 2021 byly (příjmy celkem + financování 

celkem+ konsolidační příjmy) ve výši 26.148.875,23 Kč 
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Výdaje:  

Při tvorbě rozpočtu a následných rozpočtových opatřeních byly vždy finanční částky 

jednotlivých položek stanoveny převážně s rezervou. Z tohoto důvodu je při pohledu na 

vyhodnocení hospodaření s výdaji patrné, že plnění jednotlivých položek se pohybuje do 

výdajů 100 %. Položky, které se výrazně odlišují od schváleného rozpočtu, jsou popsány 

v následující odstavcích. 

V kapitole Vnitřní správa: 

Položky v této kapitole byly vyčerpány na 84,6 % oproti upravenému rozpočtu a výše výdajů 

činila 10.299.966,57 Kč. Většina položek byla vyčerpána v podstatné výši, nicméně některé 

položky v rámci úspor dočerpány nebyly. 

V kapitole Životní prostředí: 

Čerpání prostředků v této kapitole dosáhlo na 81,8 % oproti upravenému rozpočtu a celková 
výše činila výdajů 5.850.506,49 Kč. Úspora finančních prostředků v této kapitole je především 
v péči o zeleň. 

V kapitole Doprava: 

Celkové čerpání této položky bylo 48,6 % oproti upravenému rozpočtu a celková výše výdajů 

činila 9.082.102,94 Kč. Z těchto výdajů činí běžné výdaje 2.071.432,51 Kč a kapitálové výdaje 

činí 7.010.670,43 Kč. Především v kapitálových výdajích došlo ke snížení čerpání z důvodu 

nerealizace investiční akcí a úspor při výběrových řízeních.  

V kapitole Školství, mládež a tělovýchova: 

Čerpání této kapitoly bylo na 89,8 % oproti upravenému rozpočtu a celková výše výdajů činila 

9.082.102,94 Kč Některé položky byly čerpány dle rozhodnutí Kulturní, sportovní a školské 

komise Rady MO Pardubice IV. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány ze strany 

příjemců. 

V kapitole Kultura: 

Celkové čerpání této kapitoly skončilo na 39,1 % oproti upravenému rozpočtu a celková výše 

výdajů činila 165.579,84 Kč. Kapitola nebyla vyčerpána především z důvodu omezení provozu 

knihoven a kulturních akcí a s tím spojené výdaje.  

V kapitole Všeobecná pokladní správa: 

V této kapitole jsou rozpočtovány rezervy. Jediné čerpání v této kapitole bylo v celkové výši 

39.718,00 Kč, a to na položce Rezerva rozpočtu – krizová opatření, konkrétně se jednalo o 

ochranné a dezinfekční pomůcky pro zaměstnance z důvodu epidemiologické situace v ČR. 

Celkové výdaje na rok 2021 byly čerpány ve výši 26.148.875,23 Kč. 

Stav peněžních prostředků k 31.12.2021 byl 23.420.534,34 Kč. Do schváleného rozpočtu na 

rok 2022 nebyla žádná část zapojena. K této částce bude do finančního vypořádání přičtena 

částka vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2021 v celkové výši 539.854,28 Kč 

(viz strana č. 8 tohoto materiálu). Z důvodu pokračování v rozpracovaných investičních akcích 

bude zapojeno rozpočtovým opatřením č. 3/2022 5.000.000,00 Kč z přebytku minulých let. 

Celková částka k finančnímu vypořádání činí 18.960.388,62 Kč. 
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Přehled hospodaření sociálního fondu                
MO Pardubice IV za rok 2021 

                                              
  

Tvorba a čerpání SF Stav (změna) v Kč                  

Počáteční stav k 01. 01. 2021 391 412,51 Kč 

    

Příděl do SF v roce 2021 366 766,00 Kč 

Úroky z běžného účtu 60,04 Kč 

Použití SD v roce 2021 -314 865,60 Kč 

    

Konečný stav k 31. 12. 2021 443 372,95 Kč 

  

V roce 2021 byly v SF výdaje použity na:  v Kč                  

Příspěvek na stravování 65 040,00 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění 102 451,00 Kč 

Ostatní (příspěvek na reprezentaci, jubilea) 147 000,00 Kč 

Bankovní poplatky 374,60 Kč 

    

Celkem použito 314 865,60 Kč 
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Návrh finančního vypořádání MO Pardubice IV            
za rok 2021 

   

Hlavní činnost:   

   
      

Zdroje:    

Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2021 233 506,66 Kč   

Zůstatek příjmového účtu k 31. 12. 2021 20 311 741,51 Kč   

Zůstatek výdajového účtu k 31. 12. 2021 2 859 551,17 Kč   

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2021 15 735,00 Kč   

Vlastní zdroje celkem 23 420 534,34 Kč   

     

Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice    

daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 1,00 Kč   

volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 084,00 Kč   

pojistné plnění za rok 2021 61 250,00 Kč   

70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 47 378,80 Kč   

25 % z nájemného pozemků za rok 2021 430 140,48 Kč   

Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice celkem 539 854,28 Kč   
     

Zdroje celkem 23 960 388,62 Kč   
      

     

Výdaje:    

Krytí výdajů rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatřením č. 3/2022 5 000 000,00 Kč   

     

Výdaje celkem 5 000 000,00 Kč   
      

Výsledek k finančnímu vypořádání za rok 2021 18 960 388,62 Kč   

      

   

Celkem výsledek k finančnímu vypořádání za rok 2021:  18 960 388,62 Kč . 
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Stav pohledávek MO Pardubice IV k 31. 12. 2021  
          

Pohledávky v hlavní činnosti:       

K 31. 12. 2021 měl MO Pardubice IV v hlavní činnosti tyto pohledávky   

          

Účet 314 - poskytnuté krátkodobé provozní zálohy v celkové výši 116.551,00 Kč, jedná 

se o uhrazené zálohy na energie a materiál  

          

Účet 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy po lhůtě splatnosti v celkové výši 

258.121,00 Kč, jedná se o tyto pohledávky:  

          

a) místní poplatky za TKO 165.780,00 Kč, z toho:      

    nedoplatky ve výši 260.632,00 Kč   

    přeplatky ve výši 94.852,00 Kč   

          

b) místní poplatky ze psů -2.659,00 Kč, z toho:      

    nedoplatky ve výši 5.200,00 Kč   

    přeplatky ve výši 7.859,00 Kč    

          

c) přestupky 95.000,00 Kč, z toho:       

   nedoplatky ve výši 95.000,00 Kč    

          

          

Celkem měl MO Pardubice k 31. 12. 2021 pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 258.121,00 Kč. 
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Vyúčtování finančního vztahu MO Pardubice IV           

ke státnímu rozpočtu za rok 2021 

 
UZ Položk

a 
text Rozpočet upr. 

(Příjmy) 
Rozpočet upr. 

(Výdaje) 
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost 

(Výdaje) 

 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 
SR 

164 700,00  x 164 671,08  x 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 142 650,00  x 142 644,00  
98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 

st.pol.zaměstnan 
x 600,00  x 595,00  

98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10,00  x 9,00  
98071 5132 Ochranné pomůcky x 0,00  x 0,00  
98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 2 250,00  x 3 338,60  
98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 420,00  x 6 417,48  
98071 5161 Poštovní služby x 1 020,00  x 1 017,00  
98071 5169 Nákup ostatních služeb x 11 750,00  x 11 734,00  
98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 164 700,00  164 700,00  164 671,08  165 755,08  
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Přehled o hospodaření s majetkem MO Pardubice IV 

za rok 2021 

 

 

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
 Software    
 Ocenitelná práva    
 Povolenky na emise a preferenční limity    
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 121 509,26  121 509,26 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 Stavby    
 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí 
4 671 625,23 1 086 580,00 5 758 205,23 

 Pěstitelské celky trvalých porostů    
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 019 752,11 28 524,50 2 048 276,61 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 625 889,00 536 403,00 1 162 292,00 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 143 250,00 -143 250,00  
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Oprávky k softwaru    
 Oprávky k ocenitelným právům    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -121 509,26  -121 509,26 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 Oprávky ke stavbám    
 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. 

mov. věcí 
-1 991 342,00 -261 863,00 -2 253 205,00 

 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 019 752,11 -28 524,50 -2 048 276,61 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    
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NS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV
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Kontaktní údaje

telefon 466859111
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e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 25 647 200,00 28 174 200,00 34 493 019,68

Nedaňové příjmy 645 500,00 473 400,00 407 699,18

Kapitálové příjmy      

Přijaté transfery   1 089 400,00 22 004 067,41

PŘÍJMY CELKEM 26 292 700,00 29 737 000,00 56 904 786,27

Konsolidace příjmů   924 700,00 21 839 396,33

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 26 292 700,00 28 812 300,00 35 065 389,94

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 22 315 500,00 24 576 500,00 30 961 134,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 22 315 500,00 24 576 500,00 30 961 134,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 22 315 500,00 24 576 500,00 30 961 134,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 3 014 700,00 3 180 700,00 3 166 329,68

1341 Poplatek ze psů 135 000,00 135 000,00 134 211,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 150 000,00 139 785,00

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 199 700,00 3 465 700,00 3 440 325,68

1361 Správní poplatky 132 000,00 132 000,00 91 560,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 132 000,00 132 000,00 91 560,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 331 700,00 3 597 700,00 3 531 885,68

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 25 647 200,00 28 174 200,00 34 493 019,68

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 100,00 25 100,00 16 691,00

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 27 100,00 25 100,00 16 691,00

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 356 100,00 356 100,00 358 758,30

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 356 100,00 356 100,00 358 758,30

2141 Příjmy z úroků (část) 3 300,00 3 100,00 2 225,45

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 3 300,00 3 100,00 2 225,45

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 386 500,00 384 300,00 377 674,75

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 20 000,00

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 50 000,00 50 000,00 20 000,00

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 50 000,00 50 000,00 20 000,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000,00 11 000,00 10 024,43

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 000,00 28 100,00  

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 209 000,00 39 100,00 10 024,43

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 209 000,00 39 100,00 10 024,43

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 645 500,00 473 400,00 407 699,18

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 26 292 700,00 28 647 600,00 34 900 718,86

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   164 700,00 164 671,08

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   164 700,00 164 671,08

4134 Převody z rozpočtových účtů   398 000,00 20 416 766,00

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   526 700,00 526 610,33

4138 Převody z vlastní pokladny     896 020,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   924 700,00 21 839 396,33

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY   1 089 400,00 22 004 067,41

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4)   1 089 400,00 22 004 067,41

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 26 292 700,00 29 737 000,00 56 904 786,27
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 23 587 700,00 31 343 234,00 41 492 454,27

Kapitálové výdaje 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

VÝDAJE CELKEM 34 612 700,00 46 733 234,00 50 037 525,70

Konsolidace výdajů   2 659 000,00 23 573 786,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 34 612 700,00 44 074 234,00 26 463 739,70

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 7 060 000,00 7 590 000,00 6 449 460,00

5019 Ostatní platy 17 000,00 17 000,00  

501 PLATY 7 077 000,00 7 607 000,00 6 449 460,00

5021 Ostatní osobní výdaje 589 000,00 748 000,00 489 077,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 574 000,00 1 575 500,00 1 575 249,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 163 000,00 2 323 500,00 2 064 326,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 2 046 500,00 2 047 500,00 1 859 203,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 821 000,00 821 000,00 752 432,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 33 000,00 33 000,00 27 835,00

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 7 500,00 7 500,00  

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 2 908 000,00 2 909 000,00 2 639 470,00

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 12 148 000,00 12 839 500,00 11 153 256,00

5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 17 562,08

5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 196 000,00 43 056,60

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 78 000,00 78 000,00 69 583,58

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 104 000,00 104 000,00 71 029,92

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 341 000,00 326 000,00 221 569,80

513 NÁKUP MATERIÁLU 554 000,00 729 000,00 422 801,98

5151 Studená voda 41 000,00 41 000,00 27 370,00

5153 Plyn 219 000,00 219 000,00 120 290,04

5154 Elektrická energie 124 000,00 124 000,00 85 803,49

5156 Pohonné hmoty a maziva 241 000,00 241 000,00 199 713,00

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 625 000,00 625 000,00 433 176,53

5161 Poštovní služby 43 000,00 43 000,00 22 651,00

5162 Služby elektronických komunikací 63 000,00 63 000,00 45 614,33

5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 18 000,00 16 182,50

5164 Nájemné   3 000,00 3 000,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 180 000,00 230 000,00 120 314,85

5167 Služby školení a vzdělávání 86 000,00 136 000,00 84 459,98

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 60 000,00 60 000,00 44 794,20

5169 Nákup ostatních služeb 3 706 000,00 3 794 395,00 2 532 361,35

516 NÁKUP SLUŽEB 4 156 000,00 4 347 395,00 2 869 378,21

5171 Opravy a udržování 4 193 000,00 5 062 500,00 2 446 245,26

5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00  

5173 Cestovné 6 000,00 6 000,00 4 320,00

5175 Pohoštění 17 000,00 50 000,00 23 816,99

517 OSTATNÍ NÁKUPY 4 221 000,00 5 123 500,00 2 474 382,25

5194 Věcné dary 49 000,00 71 105,00 34 648,00

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 5 000,00 5 000,00  

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 54 000,00 76 105,00 34 648,00

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 9 610 000,00 10 901 000,00 6 234 386,97

5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

40 000,00 40 000,00 40 000,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

40 000,00 40 000,00 40 000,00
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   60 000,00 60 000,00

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM   60 000,00 60 000,00

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   398 000,00 366 766,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     20 687 611,00

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   2 261 000,00 2 261 000,00

5348 Převody do vlastní pokladny     258 409,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   2 659 000,00 23 573 786,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 56 000,00 56 000,00 53 892,30

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,00  

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 120 000,00 120 000,00 60 205,00

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 177 000,00 177 000,00 114 097,30

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 177 000,00 2 896 000,00 23 747 883,30

5424 Náhrady mezd v době nemoci 63 000,00 65 500,00 64 077,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 63 000,00 65 500,00 64 077,00

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 217 000,00 267 000,00 252 851,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 217 000,00 267 000,00 252 851,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 280 000,00 332 500,00 316 928,00

5901 Nespecifikované rezervy 1 232 700,00 4 334 234,00  

5903 Rezerva na krizová opatření 100 000,00    

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 332 700,00 4 334 234,00  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 332 700,00 4 334 234,00  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 23 587 700,00 31 343 234,00 41 492 454,27

6121 Budovy, haly a stavby 11 025 000,00 14 290 000,00 7 458 491,43

6122 Stroje, přístroje a zařízení   1 100 000,00 1 086 580,00

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 11 025 000,00 15 390 000,00 8 545 071,43

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 34 612 700,00 46 733 234,00 50 037 525,70

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -8 320 000,00 -16 996 234,00 6 867 260,57
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 8 320 000,00 16 996 234,00 -6 867 260,57

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901      

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8 320 000,00 16 996 234,00 -6 867 260,57

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 16 547 924,21 6 856 875,13 23 404 799,34 -6 856 875,13

Běžné účty fondů ÚSC 391 412,51 51 960,44 443 372,95 -51 960,44

Běžné účty celkem 16 939 336,72 6 908 835,57 23 848 172,29 -6 908 835,57

Pokladna 57 310,00 -41 575,00 15 735,00 41 575,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     391 412,51
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 300,00 398 100,00 366 826,04

Výdaje celkem 718 300,00 789 100,00 314 865,60

Obrat -718 000,00 -391 000,00 51 960,44

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -718 000,00 -391 000,00 443 372,95

Změna stavu 718 000,00 391 000,00 -51 960,44

Financování  - třída 8 718 000,00 391 000,00  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software      

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 121 509,26   121 509,26

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 671 625,23 1 086 580,00 5 758 205,23

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 019 752,11 28 524,50 2 048 276,61

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 625 889,00 536 403,00 1 162 292,00

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 143 250,00 -143 250,00  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru      

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -121 509,26   -121 509,26

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -1 991 342,00 -261 863,00 -2 253 205,00

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 019 752,11 -28 524,50 -2 048 276,61

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4134 Převody z rozpočtových účtů   398 000,00 20 416 766,00

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  526 700,00 526 610,33

4138 Převody z vlastní pokladny     896 020,00

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   398 000,00 366 766,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     20 687 611,00

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  2 261 000,00 2 261 000,00

5348 Převody do vlastní pokladny     258 409,00
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VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 164 700,00  x 164 671,08  x

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 142 650,00  x 142 644,00 

98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 600,00  x 595,00 

98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10,00  x 9,00 

98071 5132 Ochranné pomůcky x 0,00  x 0,00 

98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 2 250,00  x 3 338,60 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 420,00  x 6 417,48 

98071 5161 Poštovní služby x 1 020,00  x 1 017,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 11 750,00  x 11 734,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 164 700,00  164 700,00  164 671,08  165 755,08 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Závěrečný účet 
- hospodaření MO Pardubice IV 

za rok 2021 
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Přílohy: 
 

1) Kopie zprávy Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku 

přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice včetně Městského obvodu 

Pardubice IV za rok 2021. 

2) Příloha ke zprávě z přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 

2021 (přezkoumávané výkazy za rok 2021 z hlavní činnosti) 

 

Výše uvedené přílohy budou, z důvodu velké obsažnosti, vyhotoveny ve dvou výtiscích, z nichž 

jeden bude k nahlédnutí na jednání Rady MO Pardubice IV a Zastupitelstva MO Pardubice IV 

a druhý výtisk bude uložen na ÚMO Pardubice IV v kanceláři u vedoucí OEVV. Materiály budou 

rovněž v zákonné době zveřejněné na elektronické úřední desce MO Pardubice IV spolu 

s materiálem Závěrečného účtu a po projednání Zastupitelstvem MO Pardubice IV na webové 

stránce MO Pardubice IV: https://pardubice.eu/rozpocet-na-rok-2021 
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Běžné příjmy

Schválený 

rozpočet                      

na rok 2021                         

v Kč

Rozpočet na rok 

2021 po RO č.8                         

v Kč

Skutečnost               

k 31.12.2021                             

v Kč

Skutečnost                    

k 31.12.2021                             

v %

Přijaté dotace

Předpokládaná dotace na konání voleb 200 000 28 100 0 0,0%

Přijatá dotace na konání voleb v roce 2021 164 700 164 671 100,0%

Daňové příjmy
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH) 14 798 200 14 798 200 18 642 642 126,0%

Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75 %) -2 261 000 -2 261 000 -2 261 000 100,0%

Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH 5 665 900           5 665 900          7 137 781               126,0%

Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH 4 112 400           4 112 400          5 180 711               126,0%

Poplatky:

Místní poplatky   - z TKO 3 014 700 3 180 700 3 166 330 99,5%

 - za svoz a l ikvidaci KO 0 0

 - ze psů 135 000 135 000 134 211 99,4%

 - za užívání veřejného prostranství 50 000 150 000 139 785 93,2%

Správní poplatky 132 000 132 000 91 560 69,4%

Nedaňové příjmy
Příjmy z úroků 3 000 3 000 2 165 72,2%

Přijaté sankční platby 50 000 50 000 20 000 40,0%

Ostatní nedaňové příjmy 23 000 23 000 18 004 78,3%

Příjmy z pronájmu nebytových prostor 369 200 369 200 367 470 99,5%

Běžné příjmy celkem 26 292 400    26 551 200   32 804 330       124%

Financování

Změna stavu finančních prostředků včetně finančního vypořádání s městem 8 000 000 0 0 0

Změna stavu finančních prostředků 0 16 605 234 -6 815 299 -41,0%

Příděl do sociálního fondu -398 000 -398 000 -366 766 92,2%

Financování celkem 7 602 000 16 207 234 -7 182 065 -44%

Konsolidační převody - příjmy

Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum 0 526 700 526 610 100,0%

Konsolidační převody - příjmy celkem 0 526 700 526 610 100%

Celkem zdroje 33 894 400 43 285 134 26 148 875 60%

MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31.12.2021 - ZDROJE
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Položka
Schválený rozpočet                      

na r. 2021                         

v Kč                                 

Výdaje celkem

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Běžné výdaje

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                

Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Výdaje celkem

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč   v %   v Kč   v %   v Kč   v %   

14 Vnitřní správa 11 428 000 12 173 000 0 12 173 000 10 299 967 84,6% 0 0,0% 10 299 967 84,6%

Členové ZMO - odměny ZMO + členů a  předsedů komis í z řad ZMO1 574 000 1 575 500 0 1 575 500 1 575 249 100,0% 0 0,0% 1 575 249 100,0%

Členové ZMO - refundace mezd včetně pojis tného 15 000 15 000 0 15 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Dary občanům - předsedům a členům komis í (mimo ZMO) 195 000 191 000 0 191 000 178 619 93,5% 0 0,0% 178 619 93,5%

Platy zaměstnanců 5 148 000 5 680 500 0 5 680 500 4 713 033 83,0% 0 0,0% 4 713 033 83,0%

Ostatní osobní náklady - dohody 60 000 210 000 0 210 000 72 173 34,4% 0 0,0% 72 173 34,4%

Zdravotní, sociá lní a  zákonné pojiš tění 2 161 000 2 161 000 0 2 161 000 2 023 191 93,6% 0 0,0% 2 023 191 93,6%

Údržba a  opravy 500 000 530 000 0 530 000 498 960 94,1% 0 0,0% 498 960 94,1%

Ostatní provozní výdaje 1 477 000 1 497 000 0 1 497 000 1 030 781 68,9% 0 0,0% 1 030 781 68,9%

Pohoštění a  dary - ÚMO + s tarosta 23 000 23 000 0 23 000 11 537 50,2% 0 0,0% 11 537 50,2%

Sbor dobrovolných has ičů 75 000 75 000 0 75 000 17 637 23,5% 0 0,0% 17 637 23,5%

Výdaje na  volby z rozpočtu MO Pardubice IV 200 000 200 000 0 200 000 165 755 82,9% 0 0,0% 165 755 82,9%

Místní referendum 0 15 000 0 15 000 13 032 86,9% 0 0,0% 13 032 86,9%

15 Životní prostředí 5 948 000 6 048 000 1 100 000 7 148 000 4 763 927 78,8% 1 086 580 98,8% 5 850 507 81,8%

Péče o vzhled MO Pardubice IV a  veřejnou zeleň 2 150 000 2 150 000 0 2 150 000 1 382 881 64,3% 0 0,0% 1 382 881 64,3%

Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek30 000 30 000 1 100 000 1 130 000 29 849 99,5% 1 086 580 98,8% 1 116 429 98,8%

Likvidace odpadů 640 000 640 000 0 640 000 459 259 71,8% 0 0,0% 459 259 71,8%

Mzdy pracovníků čety 1 975 000 1 975 000 0 1 975 000 1 800 504 91,2% 0 0,0% 1 800 504 91,2%

Ostatní osobní náklady  - dohody 6 000 6 000 0 6 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Zdravotní, sociá lní a  zákonné pojiš tění 677 000 677 000 0 677 000 611 160 90,3% 0 0,0% 611 160 90,3%
Pracovní četa  - provozní výdaje 470 000 570 000 0 570 000 480 274 84,3% 0 0,0% 480 274 84,3%

27 Doprava 14 555 000 4 830 000 13 840 000 18 670 000 2 071 433 42,9% 7 010 670 50,7% 9 082 103 48,6%

Doprava - provozní výdaje 170 000 170 000 0 170 000 66 502 39,1% 0 0,0% 66 502 39,1%

Opravy a  údržba komunikací vč. chodníků 3 790 000 4 590 000 0 4 590 000 1 940 940 42,3% 0 0,0% 1 940 940 42,3%

Technická  pomoc  -konzultace k předkládaným PD 20 000 70 000 0 70 000 63 991 91,4% 0 0,0% 63 991 91,4%

Rekonstrukce chodníků - investice 5 675 000 0 5 075 000 5 075 000 0 0,0% 3 930 857 77,5% 3 930 857 77,5%

Rekonstrukce komunikací - investice 4 900 000 0 8 765 000 8 765 000 0 0,0% 3 079 813 35,1% 3 079 813 35,1%

MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31.12.2021 - VÝDAJE
Skutečnost                                      

k 31.12.2021                                                       

Běžné výdaje

Skutečnost                                               

k 31.12.2021                                         

Kapitálové výdaje

Skutečnost                                                    

k 31.12.2021                                

Výdaje celkem
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Položka
Schválený rozpočet                      

na r. 2021                         

v Kč                                 

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                

Rozpočet na rok                      

2021 po  RO č. 8                         

v Kč                                 

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč   v %   v Kč   v %   v Kč   v %   

33 Školství, mládež a tělovýchova 712 000 342 000 450 000 792 000 263 179 77,0% 447 821 99,5% 711 000 89,8%

Dotace z dotačního programu Sport 40 000 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 10 000 100,0%

Příspěvěk ZŠ Pardubičky 0 15 000 0 15 000 15 000 100,0% 0 0,0% 15 000 100,0%

Příspěvěk ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za  Bory 0 15 000 0 15 000 15 000 100,0% 0 0,0% 15 000 100,0%

Příspěvek MŠ Čtyřl ís tek 0 30 000 0 30 000 30 000 100,0% 0 0,0% 30 000 100,0%

Mikulášská  nadílka  - dárkové bal íčky 10 000 30 000 0 30 000 12 105 40,4% 0 0,0% 12 105 40,4%

Hriš tě a  sportoviš tě 662 000 212 000 450 000 662 000 151 074 71,3% 447 821 99,5% 598 895 90,5%

34 Kultura 353 000 423 000 0 423 000 165 580 39,1% 0 0,0% 165 580 39,1%

Kulturní zá leži tosti 57 000 127 000 0 127 000 38 459 30,3% 0 0,0% 38 459 30,3%

Knihovny 296 000 296 000 0 296 000 127 121 42,9% 0 0,0% 127 121 42,9%

98 Všeobecná pokladní správa 898 400 4 079 134 0 4 079 134 39 718 1,0% 0 0,0% 39 718 1,0%

Rezerva rozpočtu 898 400 4 079 134 0 4 079 134 39 718 1,0% 0 0,0% 39 718 1,0%

Celkem výdaje bez konsolidačních převodů 33 894 400 27 895 134 15 390 000 43 285 134 17 603 804 63,1% 8 545 071 26 148 875 60,4%

Konsolidační převody - výdaje 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů 33 894 400 27 895 134 15 390 000 43 285 134 17 603 804 63,1% 8 545 071 55,5% 26 148 875 60,4%

Skutečnost                                      

k 31.12.2021                                                       

Běžné výdaje

Skutečnost                                               

k 31.12.2021                                         

Kapitálové výdaje

Skutečnost                                                    

k 31.12.2021                                

Výdaje celkem

MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31.12.2021 - VÝDAJE
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Komentář k vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV za rok 2021 

 

Zdroje: 

Podstatnou částí zdrojů MO Pardubice IV byly daně převáděné na MO z města Pardubice. 

Podíly na sdílení daňových příjmech (podílem na DPH) byly naplněny na 126 % oproti 

schválenému rozpočtu a skutečná výše těchto příjmů činila 18.642.642,00 Kč.  

Další část zdrojů tvořily místní poplatky a to především – místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů 

naplněný na 99,5 % oproti upravenému rozpočtu a skutečná výše tohoto poplatku činila 

3.166.329,68 Kč, dále také místní poplatek za psa naplněný na 99,4 % oproti schválenému 

rozpočtu a skutečná výše tohoto poplatku činila 134.211,00 Kč a místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství byl naplněn na 93,2 % oproti upravenému rozpočtu a skutečná výše 

tohoto poplatku činila 139.785,00 Kč. 

Příjmy ze správní poplatků byly na plněny 69,4 % oproti schválenému rozpočtu a skutečná výše 

tohoto poplatku činila 91.560,00 Kč. Položky nedaňových příjmů byly převážně naplněny, i 

když jejich skutečná výše je předem těžko identifikovatelná, jelikož se jedná o příjmy 

z knihovny, náklady na správní řízení k vymáhání pohledávek z přestupků. Poslední položkou 

zdrojů jsou příjmy z pronájmu nebytových prostor, který byly naplněny na 99,5 % oproti 

upravenému rozpočtu a skutečná výše tohoto poplatku činila 367.470,30 Kč. 

 

Celkové příjmy dosáhly výše 32.804.329,90 Kč tj. 124 % oproti upravenému rozpočtu. 

 

Financování: 

Ve financování je na první pohled patrné, že během roku došlo k úspoře finančních prostředků 

oproti schválenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byla položka změna 

finančních prostředků ve výši 8.000.000 Kč, která byla následně upravena finančním 

vypořádáním za rok 2020 zvýšena na částku 16.605.234,21 Kč. Během roku ovšem došlo 

k navýšení stavu finančních prostředků z důvodu úspory na výdajové stránce rozpočtu a 

navýšení položek zdrojů oproti schválenému rozpočtu a z těchto důvodů byl k 31.12.2021 stav 

finančních prostředků na všech běžných účtech a v pokladně celkem 23.420.534,34 Kč. Další 

položkou v rámci financování je výdaj ve výši 366.766,00 Kč. Jedná se skutečnou částku přídělu 

do sociálního fondu v roce 2021.  

Financování celkem představuje částku -7.182.065,00 Kč 

 

Konsolidační příjmy: 
 

V této kapitole se jedná o položku Finančního vypořádání s městem Pardubice za uskutečněné 

Volby do poslanecké sněmovny a místní referendum, a to ve výši 526.610,33 Kč. 

 

Celkové zdroje k pokrytí výdajů rozpočtu v roce 2021 byly (příjmy celkem + financování 

celkem+ konsolidační příjmy) ve výši 26.148.875,23 Kč 
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Výdaje:  

Při tvorbě rozpočtu a následných rozpočtových opatřeních byly vždy finanční částky 

jednotlivých položek stanoveny převážně s rezervou. Z tohoto důvodu je při pohledu na 

vyhodnocení hospodaření s výdaji patrné, že plnění jednotlivých položek se pohybuje do 

výdajů 100 %. Položky, které se výrazně odlišují od schváleného rozpočtu, jsou popsány 

v následující odstavcích. 

V kapitole Vnitřní správa: 

Položky v této kapitole byly vyčerpány na 84,6 % oproti upravenému rozpočtu a výše výdajů 

činila 10.299.966,57 Kč. Většina položek byla vyčerpána v podstatné výši, nicméně některé 

položky v rámci úspor dočerpány nebyly. 

V kapitole Životní prostředí: 

Čerpání prostředků v této kapitole dosáhlo na 81,8 % oproti upravenému rozpočtu a celková 
výše činila výdajů 5.850.506,49 Kč. Úspora finančních prostředků v této kapitole je především 
v péči o zeleň. 

V kapitole Doprava: 

Celkové čerpání této položky bylo 48,6 % oproti upravenému rozpočtu a celková výše výdajů 

činila 9.082.102,94 Kč. Z těchto výdajů činí běžné výdaje 2.071.432,51 Kč a kapitálové výdaje 

činí 7.010.670,43 Kč. Především v kapitálových výdajích došlo ke snížení čerpání z důvodu 

nerealizace investiční akcí a úspor při výběrových řízeních.  

V kapitole Školství, mládež a tělovýchova: 

Čerpání této kapitoly bylo na 89,8 % oproti upravenému rozpočtu a celková výše výdajů činila 

9.082.102,94 Kč Některé položky byly čerpány dle rozhodnutí Kulturní, sportovní a školské 

komise Rady MO Pardubice IV. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány ze strany 

příjemců. 

V kapitole Kultura: 

Celkové čerpání této kapitoly skončilo na 39,1 % oproti upravenému rozpočtu a celková výše 

výdajů činila 165.579,84 Kč. Kapitola nebyla vyčerpána především z důvodu omezení provozu 

knihoven a kulturních akcí a s tím spojené výdaje.  

V kapitole Všeobecná pokladní správa: 

V této kapitole jsou rozpočtovány rezervy. Jediné čerpání v této kapitole bylo v celkové výši 

39.718,00 Kč, a to na položce Rezerva rozpočtu – krizová opatření, konkrétně se jednalo o 

ochranné a dezinfekční pomůcky pro zaměstnance z důvodu epidemiologické situace v ČR. 

Celkové výdaje na rok 2021 byly čerpány ve výši 26.148.875,23 Kč. 

Stav peněžních prostředků k 31.12.2021 byl 23.420.534,34 Kč. Do schváleného rozpočtu na 

rok 2022 nebyla žádná část zapojena. K této částce bude do finančního vypořádání přičtena 

částka vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2021 v celkové výši 539.854,28 Kč 

(viz strana č. 8 tohoto materiálu). Z důvodu pokračování v rozpracovaných investičních akcích 

bude zapojeno rozpočtovým opatřením č. 3/2022 5.000.000,00 Kč z přebytku minulých let. 

Celková částka k finančnímu vypořádání činí 18.960.388,62 Kč. 
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Přehled hospodaření sociálního fondu                
MO Pardubice IV za rok 2021 

                                              
  

Tvorba a čerpání SF Stav (změna) v Kč                  

Počáteční stav k 01. 01. 2021 391 412,51 Kč 

    

Příděl do SF v roce 2021 366 766,00 Kč 

Úroky z běžného účtu 60,04 Kč 

Použití SD v roce 2021 -314 865,60 Kč 

    

Konečný stav k 31. 12. 2021 443 372,95 Kč 

  

V roce 2021 byly v SF výdaje použity na:  v Kč                  

Příspěvek na stravování 65 040,00 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění 102 451,00 Kč 

Ostatní (příspěvek na reprezentaci, jubilea) 147 000,00 Kč 

Bankovní poplatky 374,60 Kč 

    

Celkem použito 314 865,60 Kč 
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Návrh finančního vypořádání MO Pardubice IV            
za rok 2021 

   

Hlavní činnost:   

   
      

Zdroje:    

Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2021 233 506,66 Kč   

Zůstatek příjmového účtu k 31. 12. 2021 20 311 741,51 Kč   

Zůstatek výdajového účtu k 31. 12. 2021 2 859 551,17 Kč   

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2021 15 735,00 Kč   

Vlastní zdroje celkem 23 420 534,34 Kč   

     

Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice    

daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 1,00 Kč   

volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 084,00 Kč   

pojistné plnění za rok 2021 61 250,00 Kč   

70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 47 378,80 Kč   

25 % z nájemného pozemků za rok 2021 430 140,48 Kč   

Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice celkem 539 854,28 Kč   
     

Zdroje celkem 23 960 388,62 Kč   
      

     

Výdaje:    

Krytí výdajů rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatřením č. 3/2022 5 000 000,00 Kč   

     

Výdaje celkem 5 000 000,00 Kč   
      

Výsledek k finančnímu vypořádání za rok 2021 18 960 388,62 Kč   

      

   

Celkem výsledek k finančnímu vypořádání za rok 2021:  18 960 388,62 Kč . 
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Stav pohledávek MO Pardubice IV k 31. 12. 2021  
          

Pohledávky v hlavní činnosti:       

K 31. 12. 2021 měl MO Pardubice IV v hlavní činnosti tyto pohledávky   

          

Účet 314 - poskytnuté krátkodobé provozní zálohy v celkové výši 116.551,00 Kč, jedná 

se o uhrazené zálohy na energie a materiál  

          

Účet 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy po lhůtě splatnosti v celkové výši 

258.121,00 Kč, jedná se o tyto pohledávky:  

          

a) místní poplatky za TKO 165.780,00 Kč, z toho:      

    nedoplatky ve výši 260.632,00 Kč   

    přeplatky ve výši 94.852,00 Kč   

          

b) místní poplatky ze psů -2.659,00 Kč, z toho:      

    nedoplatky ve výši 5.200,00 Kč   

    přeplatky ve výši 7.859,00 Kč    

          

c) přestupky 95.000,00 Kč, z toho:       

   nedoplatky ve výši 95.000,00 Kč    

          

          

Celkem měl MO Pardubice k 31. 12. 2021 pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 258.121,00 Kč. 
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Vyúčtování finančního vztahu MO Pardubice IV           

ke státnímu rozpočtu za rok 2021 

 
UZ Položk

a 
text Rozpočet upr. 

(Příjmy) 
Rozpočet upr. 

(Výdaje) 
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost 

(Výdaje) 

 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 
SR 

164 700,00  x 164 671,08  x 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 142 650,00  x 142 644,00  
98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 

st.pol.zaměstnan 
x 600,00  x 595,00  

98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10,00  x 9,00  
98071 5132 Ochranné pomůcky x 0,00  x 0,00  
98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 2 250,00  x 3 338,60  
98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 420,00  x 6 417,48  
98071 5161 Poštovní služby x 1 020,00  x 1 017,00  
98071 5169 Nákup ostatních služeb x 11 750,00  x 11 734,00  
98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 164 700,00  164 700,00  164 671,08  165 755,08  
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Přehled o hospodaření s majetkem MO Pardubice IV 

za rok 2021 

 

 

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
 Software    
 Ocenitelná práva    
 Povolenky na emise a preferenční limity    
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 121 509,26  121 509,26 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 Stavby    
 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí 
4 671 625,23 1 086 580,00 5 758 205,23 

 Pěstitelské celky trvalých porostů    
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 019 752,11 28 524,50 2 048 276,61 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 625 889,00 536 403,00 1 162 292,00 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 143 250,00 -143 250,00  
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    
 Oprávky k softwaru    
 Oprávky k ocenitelným právům    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -121 509,26  -121 509,26 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 Oprávky ke stavbám    
 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. 

mov. věcí 
-1 991 342,00 -261 863,00 -2 253 205,00 

 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 019 752,11 -28 524,50 -2 048 276,61 
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    
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ROZVAHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
Období: 12 / 2021 
IČO: 00274046 
Název: Statutární město Pardubice 

UCS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV 
NS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 
ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 
obec Pardubice I obec Pardubice I 
PSČ  pošta 53021   Pardubice PSČ  pošta 53021   Pardubice 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 
identifikační číslo 00274046 hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
právní forma obec vedlejší činnost 
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích CZ-NACE 000000 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 
telefon 466859111 
fax 
e-mail posta@mmp.cz 
WWW stránky 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 
Ing. Tomáš Pelcman Ing. Petr Heřmanský 

Podpisový záznam Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 13:07:34 
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   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

   1 2 3 4 

 

 AKTIVA CELKEM  33 342 133,39 4 676 278,97 28 665 854,42 20 557 042,75 
 

A.  Stálá aktiva  9 090 283,10 4 422 990,87 4 667 292,23 3 449 422,23 
 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  121 509,26 121 509,26   
 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     
 2. Software 013     
 3. Ocenitelná práva 014     
 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     
 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 121 509,26 121 509,26   
 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     
 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     
 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     
 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035     
 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  8 968 773,84 4 301 481,61 4 667 292,23 3 449 422,23 
 1. Pozemky 031     
 2. Kulturní předměty 032     
 3. Stavby 021     
 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 758 205,23 2 253 205,00 3 505 000,23 2 680 283,23 
 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     
 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 048 276,61 2 048 276,61   
 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     
 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 162 292,00  1 162 292,00 625 889,00 
 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052    143 250,00 
 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     
 III.  Dlouhodobý finanční majetek      
 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     
 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     
 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     
 4. Dlouhodobé půjčky 067     
 5. Termínované vklady dlouhodobé 068     
 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     
 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043     
 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053     
 IV.  Dlouhodobé pohledávky      
 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     
 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     
 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466     
 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     
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 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     
 

B.  Oběžná aktiva  24 251 850,29 253 288,10 23 998 562,19 17 107 620,52 
 I.  Zásoby      
 1. Pořízení materiálu 111     
 2. Materiál na skladě 112     
 3. Materiál na cestě 119     
 4. Nedokončená výroba 121     
 5. Polotovary vlastní výroby 122     
 6. Výrobky 123     
 7. Pořízení zboží 131     
 8. Zboží na skladě 132     
 9. Zboží na cestě 138     
 10. Ostatní zásoby 139     
 II.  Krátkodobé pohledávky  387 943,00 253 288,10 134 654,90 101 473,80 
 1. Odběratelé 311 12 187,00  12 187,00  
 2. Směnky k inkasu 312     
 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313     
 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 116 551,00  116 551,00 90 300,00 
 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 258 121,00 253 288,10 4 832,90 11 173,80 
 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     
 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317     
 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319     
 9. Pohledávky za zaměstnanci 335     
 10. Sociální zabezpečení 336     
 11. Zdravotní pojištění 337     
 12. Důchodové spoření 338     
 13. Daň z příjmů 341     
 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     
 15. Daň z přidané hodnoty 343     
 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     
 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 1 084,00  1 084,00  
 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     
 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361     
 24. Pevné termínové operace a opce 363     
 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369     
 26. Pohledávky z finančního zajištění 365     
 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367     
 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     
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 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     
 30. Náklady příštích období 381     
 31. Příjmy příštích období 385     
 32. Dohadné účty aktivní 388     
 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377     
 III.  Krátkodobý finanční majetek  23 863 907,29  23 863 907,29 17 006 146,72 
 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     
 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     
 3. Jiné cenné papíry 256     
 4. Termínované vklady krátkodobé 244     
 5. Jiné běžné účty 245     
 9. Běžný účet 241     
 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 23 404 799,34  23 404 799,34 16 547 924,21 
 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 443 372,95  443 372,95 391 412,51 
 15. Ceniny 263    9 500,00 
 16. Peníze na cestě 262     
 17. Pokladna 261 15 735,00  15 735,00 57 310,00 
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Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  

   1 2  

 

 PASIVA CELKEM  28 665 854,42 20 557 042,75   
 

C.  Vlastní kapitál  27 764 810,92 19 583 302,90   
 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  -70 597 201,64 -61 804 497,97   
 1. Jmění účetní jednotky 401 -65 368 179,01 -56 575 475,34   
 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403     
 4. Kurzové rozdíly 405     
 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -5 229 022,63 -5 229 022,63   
 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     
 7. Opravy předcházejících účetních období 408     
 II.  Fondy účetní jednotky  443 372,95 391 412,51   
 6. Ostatní fondy 419 443 372,95 391 412,51   
 III.  Výsledek hospodaření  97 918 639,61 80 996 388,36   
 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  16 922 251,25 5 507 383,84   
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     
 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 80 996 388,36 75 489 004,52   
 

D.  Cizí zdroje  901 043,50 973 739,85   
 I.  Rezervy      
 1. Rezervy 441     
 II.  Dlouhodobé závazky      
 1. Dlouhodobé úvěry 451     
 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     
 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453     
 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     
 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456     
 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457     
 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459     
 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472     
 III.  Krátkodobé závazky  901 043,50 973 739,85   
 1. Krátkodobé úvěry 281     
 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282     
 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283     
 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     
 5. Dodavatelé 321 22 303,50 22 155,85   
 6. Směnky k úhradě 322     
 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324     
 8. Závazky z dělené správy 325     
 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     
 10. Zaměstnanci 331 555 301,00 503 377,00   
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 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     
 12. Sociální zabezpečení 336 170 238,00 177 046,00   
 13. Zdravotního pojištění 337 84 197,00 86 184,00   
 14. Důchodové spoření 338     
 15. Daň z příjmů 341     
 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 52 777,00 84 677,00   
 17. Daň z přidané hodnoty 343     
 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     
 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     
 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     
 27. Krátkodobé závazky z ručení 362     
 28. Pevné termínové operace a opce 363     
 29. Závazky z neukončených finančních operací 364     
 30. Závazky z finančního zajištění 366     
 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368     
 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     
 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     
 35. Výdaje příštích období 383     
 36. Výnosy příštích období 384     
 37. Dohadné účty pasivní 389  84 300,00   
 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 16 227,00 16 000,00   

* Konec sestavy * 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
Období: 12 / 2021 
IČO: 00274046 
Název: Statutární město Pardubice 

UCS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV 
NS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 
ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 
obec Pardubice I obec Pardubice I 
PSČ  pošta 53021   Pardubice PSČ  pošta 53021   Pardubice 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 
identifikační číslo 00274046 hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
právní forma obec vedlejší činnost 
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích CZ-NACE 000000 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 
telefon 466859111 
fax 
e-mail posta@mmp.cz 
WWW stránky 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 
Ing. Tomáš Pelcman Ing. Petr Heřmanský 

Podpisový záznam Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 13:04:21 
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Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

   1 2 3 4 

 

A.  NÁKLADY CELKEM  18 423 891,88  23 939 976,88  
 

 I.  Náklady z činnosti  18 323 891,88  23 839 976,88  
 1. Spotřeba materiálu 501 522 996,90  465 055,73  
 2. Spotřeba energie 502 146 733,04  234 739,43  
 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     
 4. Prodané zboží 504     
 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     
 6. Aktivace oběžného majetku 507     
 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     
 8. Opravy a udržování 511 2 446 245,26  7 356 987,68  
 9. Cestovné 512 4 320,00  1 225,00  
 10. Náklady na reprezentaci 513 23 816,99  9 227,00  
 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     
 12. Ostatní služby 518 2 564 024,45  2 840 999,26  
 13. Mzdové náklady 521 8 585 292,00  8 629 936,00  
 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 608 435,00  2 628 991,00  
 15. Jiné sociální pojištění 525 35 662,00  27 460,00  
 16. Zákonné sociální náklady 527 254 884,98  199 430,00  
 17. Jiné sociální náklady 528 313 891,00  273 020,00  
 18. Daň silniční 531     
 19. Daň z nemovitostí 532     
 20. Jiné daně a poplatky 538 60 205,00  74 510,00  
 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     
 23. Jiné pokuty a penále 542     
 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 38 048,00  25 849,00  
 25. Prodaný materiál 544     
 26. Manka a škody 547   257 055,00  
 27. Tvorba fondů 548 366 826,04  369 460,93  
 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 261 863,00  273 806,00  
 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     
 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553   20 231,00  
 31. Prodané pozemky 554     
 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     
 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 29 578,13  -28 218,55  
 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 483,09  8 652,00  
 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 58 587,00  65 278,84  
 36. Ostatní náklady z činnosti 549   106 281,56  
 

 II.  Finanční náklady      
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 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
 2. Úroky 562     
 3. Kurzové ztráty 563     
 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     
 5. Ostatní finanční náklady 569     
 

 III.  Náklady na transfery  100 000,00  100 000,00  
 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 100 000,00  100 000,00  
 

 V.  Daň z příjmů      
 1. Daň z příjmů 591     
 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     
B.  VÝNOSY CELKEM  35 346 143,13  29 447 360,72  
 

 I.  Výnosy z činnosti  4 217 028,60  4 166 032,09  
 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
 2. Výnosy z prodeje služeb 602 16 579,00  18 290,00  
 3. Výnosy z pronájmu 603 302 778,00  304 478,00  
 4. Výnosy z prodaného zboží 604     
 5. Výnosy ze správních poplatků 605 93 760,00  111 300,00  
 6. Výnosy z místních poplatků 606 3 455 046,00  3 391 368,00  
 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     
 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     
 10. Jiné pokuty a penále 642 34 000,00  40 300,00  
 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     
 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     
 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     
 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646   27 000,00  
 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     
 16. Čerpání fondů 648 314 865,60  273 296,09  
 17. Ostatní výnosy z činnosti 649     
 

 II.  Finanční výnosy  2 225,45  3 658,99  
 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
 2. Úroky 662 2 225,45  3 658,99  
 3. Kurzové zisky 663     
 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     
 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     
 6. Ostatní finanční výnosy 669     
 

 IV.  Výnosy z transferů  165 755,08  173 670,64  
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 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 165 755,08  173 670,64  
 

 V.  Výnosy ze sdílených daní a poplatků  30 961 134,00  25 103 999,00  
 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     
 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682     
 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 30 961 134,00  25 103 999,00  
 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685     
 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686     
 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688     
C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      
 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 16 922 251,25  5 507 383,84  
 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 16 922 251,25  5 507 383,84  

* Konec sestavy * 
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV 
 NS: 04274046 Městský obvod Pardubice IV 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 
 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 
 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 
 obec Pardubice I  obec Pardubice I 
 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 
Údaje o organizaci Předmět podnikání 
 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
 právní forma obec  vedlejší činnost  
 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 
Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 
 telefon 466859111  

 fax   

 e-mail posta@mmp.cz  

 WWW stránky   

  
 
Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 
 Ing. Tomáš Pelcman  Ing. Petr Heřmanský 
 

Podpisový záznam   
Podpisový záznam  

 
Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 13:04:21 
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Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

   1 2 3 4 

 

A.  NÁKLADY CELKEM  18 423 891,88  23 939 976,88  
 

 I.  Náklady z činnosti  18 323 891,88  23 839 976,88  
 1. Spotřeba materiálu 501 522 996,90  465 055,73  
 2. Spotřeba energie 502 146 733,04  234 739,43  
 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     
 4. Prodané zboží 504     
 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     
 6. Aktivace oběžného majetku 507     
 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     
 8. Opravy a udržování 511 2 446 245,26  7 356 987,68  
 9. Cestovné 512 4 320,00  1 225,00  
 10. Náklady na reprezentaci 513 23 816,99  9 227,00  
 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     
 12. Ostatní služby 518 2 564 024,45  2 840 999,26  
 13. Mzdové náklady 521 8 585 292,00  8 629 936,00  
 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 608 435,00  2 628 991,00  
 15. Jiné sociální pojištění 525 35 662,00  27 460,00  
 16. Zákonné sociální náklady 527 254 884,98  199 430,00  
 17. Jiné sociální náklady 528 313 891,00  273 020,00  
 18. Daň silniční 531     
 19. Daň z nemovitostí 532     
 20. Jiné daně a poplatky 538 60 205,00  74 510,00  
 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     
 23. Jiné pokuty a penále 542     
 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 38 048,00  25 849,00  
 25. Prodaný materiál 544     
 26. Manka a škody 547   257 055,00  
 27. Tvorba fondů 548 366 826,04  369 460,93  
 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 261 863,00  273 806,00  
 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     
 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553   20 231,00  
 31. Prodané pozemky 554     
 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     
 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 29 578,13  -28 218,55  
 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 483,09  8 652,00  
 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 58 587,00  65 278,84  
 36. Ostatní náklady z činnosti 549   106 281,56  
 

 II.  Finanční náklady      
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 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
 2. Úroky 562     
 3. Kurzové ztráty 563     
 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     
 5. Ostatní finanční náklady 569     
 

 III.  Náklady na transfery  100 000,00  100 000,00  
 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 100 000,00  100 000,00  
 

 V.  Daň z příjmů      
 1. Daň z příjmů 591     
 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     
B.  VÝNOSY CELKEM  35 346 143,13  29 447 360,72  
 

 I.  Výnosy z činnosti  4 217 028,60  4 166 032,09  
 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
 2. Výnosy z prodeje služeb 602 16 579,00  18 290,00  
 3. Výnosy z pronájmu 603 302 778,00  304 478,00  
 4. Výnosy z prodaného zboží 604     
 5. Výnosy ze správních poplatků 605 93 760,00  111 300,00  
 6. Výnosy z místních poplatků 606 3 455 046,00  3 391 368,00  
 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     
 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     
 10. Jiné pokuty a penále 642 34 000,00  40 300,00  
 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     
 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     
 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     
 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646   27 000,00  
 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     
 16. Čerpání fondů 648 314 865,60  273 296,09  
 17. Ostatní výnosy z činnosti 649     
 

 II.  Finanční výnosy  2 225,45  3 658,99  
 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
 2. Úroky 662 2 225,45  3 658,99  
 3. Kurzové zisky 663     
 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     
 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     
 6. Ostatní finanční výnosy 669     
 

 IV.  Výnosy z transferů  165 755,08  173 670,64  
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 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 165 755,08  173 670,64  
 

 V.  Výnosy ze sdílených daní a poplatků  30 961 134,00  25 103 999,00  
 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     
 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682     
 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 30 961 134,00  25 103 999,00  
 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685     
 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686     
 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688     
C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      
 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 16 922 251,25  5 507 383,84  
 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 16 922 251,25  5 507 383,84  

* Konec sestavy * 

 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 

Městský obvod Pardubice V 

Dukla 
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 05274046 Městský obvod Pardubice  V

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 35 914 700,00 44 334 400,00 53 521 891,37

Nedaňové příjmy 2 045 000,00 210 500,00 241 317,41

Kapitálové příjmy   1 000,00 1 001,00

Přijaté transfery 660 000,00 2 773 279,00 51 769 906,12

PŘÍJMY CELKEM 38 619 700,00 47 319 179,00 105 534 115,90

Konsolidace příjmů   935 900,00 49 932 484,56

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 38 619 700,00 46 383 279,00 55 601 631,34

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 25 909 800,00 33 878 500,00 42 679 743,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 25 909 800,00 33 878 500,00 42 679 743,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 25 909 800,00 33 878 500,00 42 679 743,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 8 756 900,00 9 316 900,00 9 433 642,23

1341 Poplatek ze psů 422 000,00 422 000,00 468 818,70

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 600 000,00 550 000,00 759 285,44

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 9 778 900,00 10 288 900,00 10 661 746,37

1361 Správní poplatky 226 000,00 167 000,00 180 402,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 226 000,00 167 000,00 180 402,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 10 004 900,00 10 455 900,00 10 842 148,37

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 35 914 700,00 44 334 400,00 53 521 891,37

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32 500,00 49 800,00 71 893,23

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 32 500,00 49 800,00 71 893,23

2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 12 500,00 13 839,40

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 7 000,00 12 500,00 13 839,40

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 39 500,00 62 300,00 85 732,63

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 500,00 77 500,00 104 539,23

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 40 500,00 77 500,00 104 539,23

2229 Ostat.přijaté vratky transferů a podobné příjmy   1 200,00 1 250,00

222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ
PŘÍJMY

  1 200,00 1 250,00

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 40 500,00 78 700,00 105 789,23

2321 Přijaté neinvestiční dary   26 500,00 26 500,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 23 000,00 23 295,55

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 960 000,00 20 000,00  

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 965 000,00 69 500,00 49 795,55

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 965 000,00 69 500,00 49 795,55

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 2 045 000,00 210 500,00 241 317,41

3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku   1 000,00 1 001,00

311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)   1 000,00 1 001,00

31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ   1 000,00 1 001,00

3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3)   1 000,00 1 001,00

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 37 959 700,00 44 545 900,00 53 764 209,78

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   621 600,00 621 642,56

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 660 000,00 1 215 779,00 1 215 779,00

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 660 000,00 1 837 379,00 1 837 421,56

4134 Převody z rozpočtových účtů   591 200,00 47 031 196,00

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   344 700,00 344 634,56
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4138 Převody z vlastní pokladny     2 556 654,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   935 900,00 49 932 484,56

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 660 000,00 2 773 279,00 51 769 906,12

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 660 000,00 2 773 279,00 51 769 906,12

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 38 619 700,00 47 319 179,00 105 534 115,90
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 39 501 700,00 60 645 879,00 87 260 942,42

Kapitálové výdaje 26 280 000,00 28 366 000,00 17 091 782,22

VÝDAJE CELKEM 65 781 700,00 89 011 879,00 104 352 724,64

Konsolidace výdajů   9 184 900,00 58 181 585,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 65 781 700,00 79 826 979,00 46 171 139,64

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 12 521 700,00 11 363 831,00 11 232 763,00

5019 Ostatní platy 2 000,00 6 600,00 6 500,34

501 PLATY 12 523 700,00 11 370 431,00 11 239 263,34

5021 Ostatní osobní výdaje 780 000,00 733 200,00 685 371,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 365 600,00 2 245 600,00 2 176 596,00

5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené   900,00 852,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 3 145 600,00 2 979 700,00 2 862 819,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 3 497 863,00 3 166 490,00 3 075 224,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 425 837,00 1 280 328,00 1 235 705,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 65 000,00 65 000,00 48 549,85

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 700,00 1 678,25

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 4 989 700,00 4 513 518,00 4 361 157,10

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 212 500,00 168 500,00 132 710,42

504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 212 500,00 168 500,00 132 710,42

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 20 871 500,00 19 032 149,00 18 595 949,86

5123 Podlimitní technické zhodnocení 14 000,00 32 400,00 18 357,64

512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem 14 000,00 32 400,00 18 357,64

5132 Ochranné pomůcky 74 200,00 43 600,00 4 015,95

5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 87 000,00 83 946,13

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 94 000,00 110 000,00 86 411,00

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 594 800,00 918 300,00 316 576,07

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 845 800,00 805 200,00 571 977,71

513 NÁKUP MATERIÁLU 1 610 800,00 1 964 100,00 1 062 926,86

5151 Studená voda 55 000,00 56 000,00 31 348,86

5152 Teplo 110 000,00 110 000,00 87 727,04

5153 Plyn 4 000,00 4 000,00 1 200,00

5154 Elektrická energie 259 000,00 196 500,00 144 260,19

5156 Pohonné hmoty a maziva 70 500,00 94 500,00 84 088,64

5157 Teplá voda 3 000,00 3 500,00 3 063,50

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 501 500,00 464 500,00 351 688,23

5161 Poštovní služby 143 000,00 151 600,00 140 176,30

5162 Služby elektronických komunikací 98 000,00 80 000,00 67 998,74

5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 25 149,35

5164 Nájemné 224 300,00 266 300,00 200 376,80

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 47 000,00  

5167 Služby školení a vzdělávání 98 000,00 61 000,00 42 634,00

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 84 000,00 84 000,00 57 860,99

5169 Nákup ostatních služeb 7 663 600,00 8 402 000,00 5 792 650,21

516 NÁKUP SLUŽEB 8 395 900,00 9 126 900,00 6 326 846,39

5171 Opravy a udržování 2 997 900,00 2 387 900,00 1 945 015,72

5172 Programové vybavení 4 000,00 4 000,00  

5173 Cestovné 33 000,00 32 000,00  

5175 Pohoštění 239 000,00 234 700,00 211 301,85

5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00  
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00  

517 OSTATNÍ NÁKUPY 3 276 900,00 2 661 600,00 2 156 317,57

5191 Zaplacené sankce a odstupné 2 000,00 2 000,00  

5192 Poskytnuté náhrady 319 000,00 109 000,00 99 107,56

5194 Věcné dary 243 900,00 213 300,00 179 348,42

5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 15 000,00 15 000,00  

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 579 900,00 339 300,00 278 455,98

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 14 379 000,00 14 588 800,00 10 194 592,67

5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 155 470,00 141 694,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

100 000,00 155 470,00 141 694,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

100 000,00 155 470,00 141 694,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 100 000,00 164 230,00 148 530,00

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 100 000,00 164 230,00 148 530,00

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   591 200,00 591 196,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     47 611 654,00

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   7 968 700,00 7 968 735,00

5348 Převody do vlastní pokladny     1 385 000,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   8 559 900,00 57 556 585,00

5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00  

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 500,00 22 500,00 8 885,89

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 2 000,00  

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 25 500,00 25 500,00 8 885,89

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 125 500,00 8 749 630,00 57 714 000,89

5424 Náhrady mezd v době nemoci 44 000,00 108 630,00 103 021,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 44 000,00 108 630,00 103 021,00

5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 000,00 3 000,00  

5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 9 000,00    

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 643 500,00 643 500,00 511 684,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 655 500,00 646 500,00 511 684,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 699 500,00 755 130,00 614 705,00

5901 Nespecifikované rezervy 3 158 200,00 17 239 900,00  

5903 Rezerva na krizová opatření 157 000,00 113 800,00  

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 11 000,00 11 000,00  

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 3 326 200,00 17 364 700,00  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 3 326 200,00 17 364 700,00  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 39 501 700,00 60 645 879,00 87 260 942,42

6121 Budovy, haly a stavby 26 240 000,00 27 389 300,00 16 117 401,40

6122 Stroje, přístroje a zařízení 35 000,00 351 700,00 349 380,82

6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 5 000,00    

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 26 280 000,00 27 741 000,00 16 466 782,22

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 26 280 000,00 27 741 000,00 16 466 782,22

6363 Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod   625 000,00 625 000,00

636 INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   625 000,00 625 000,00

63 INVESTIČNÍ TRANSFERY   625 000,00 625 000,00

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 26 280 000,00 28 366 000,00 17 091 782,22

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 65 781 700,00 89 011 879,00 104 352 724,64

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -27 162 000,00 -41 692 700,00 1 181 391,26
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 27 162 000,00 41 692 700,00 -1 181 391,26

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901      

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 27 162 000,00 41 692 700,00 -1 181 391,26

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 41 334 180,06 1 103 132,62 42 437 312,68 -1 103 132,62

Běžné účty fondů ÚSC 358 617,19 78 258,64 436 875,83 -78 258,64

Běžné účty celkem 41 692 797,25 1 181 391,26 42 874 188,51 -1 181 391,26

Pokladna        

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     358 617,19
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem   591 200,00 591 336,64

Výdaje celkem 646 500,00 949 800,00 513 078,00

Obrat -646 500,00 -358 600,00 78 258,64

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -646 500,00 -358 600,00 436 875,83

Změna stavu 646 500,00 358 600,00 -78 258,64

Financování  - třída 8 646 500,00 358 600,00  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software      

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 450 493,50   450 493,50

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 120 000,00   1 120 000,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 220 166,70 199 968,00 2 420 134,70

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 129 144,96 236 811,87 3 365 956,83

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky      

Kulturní předměty 145 200,00   145 200,00

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji      

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 413 369,00 14 129 188,02 16 542 557,02

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru      

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -450 493,50   -450 493,50

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -861 290,00 -58 576,00 -919 866,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -904 002,02 -81 342,00 -985 344,02

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 129 144,96 -236 811,87 -3 365 956,83

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

Materiál

Pořízení materiálu      

Materiál na skladě 214 330,23 -8 685,33 205 644,90

Materiál na cestě      

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4134 Převody z rozpočtových účtů   591 200,00 47 031 196,00

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  344 700,00 344 634,56

4138 Převody z vlastní pokladny     2 556 654,00
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VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   591 200,00 591 196,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     47 611 654,00

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  7 968 700,00 7 968 735,00

5348 Převody do vlastní pokladny     1 385 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 820 992,00  x 820 992,00  x

13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 599 835,00  x 599 835,00 

13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 152 172,00  x 152 171,00 

13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 55 223,00  x 55 224,00 

13013 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 13 762,00  x 13 762,00 

13013 OP zaměstnanost 2014-2020 EU 820 992,00  820 992,00  820 992,00  820 992,00 

13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 394 787,00  x 394 787,00  x

13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 281 478,00  x 281 477,76 

13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 73 127,00  x 73 127,27 

13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 26 539,00  x 26 538,97 

13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 13 393,00  x 13 393,00 

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 394 787,00  394 537,00  394 787,00  394 537,00 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 621 600,00  x 621 642,56  x

98071 5019 Ostatní platy x 6 500,00  x 6 500,34 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 494 400,00  x 496 039,78 

98071 5023 x 0,00  x 0,00 

98071 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00  x 852,00 

98071 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 24 000,00  x 24 115,52 

98071 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 8 700,00  x 8 751,48 

98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00  x 1 678,25 

98071 5132 Ochranné pomůcky x 0,00  x 0,00 

98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 4 000,00  x 7 200,00 

98071 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek x 0,00  x 1 413,28 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 25 000,00  x 25 419,84 

98071 5161 Poštovní služby x 0,00  x 3 187,00 

98071 5164 Nájemné x 33 000,00  x 33 365,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 26 000,00  x 26 208,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 621 600,00  621 600,00  621 642,56  634 730,49 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2021 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V 
za r. 2021 a: 

1) Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2021 bez výhrad.
2) Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2021, komentář k návrhu finančního

vypořádání za r. 2021, komentář k navrženým rozpočtovým opatřením a přehledové a
informativní tabulky, které jsou uvedené v důvodové zprávě, a přílohy závěrečného účtu.

3) Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání
sociálního fondu za r. 2021 uvedené v důvodové zprávě.

4) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021, která jsou
uvedená v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-9.

Důvodová zpráva: 

1 Úvodní informace k závěrečnému účtu MO Pardubice V za r. 2021 

Rozpočet městského obvodu na r. 2021 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského 
obvodu dne 16. 12. 2020. Zastupitelstvo městského obvodu V v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), projednalo a schválilo celkem čtyři změny 
rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2021 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice V za r. 2021 obsahuje: 
-  úvod vč. informací o přezkoumání hospodaření (1. část důvodové zprávy str. 1-2), 
- rozbor hospodaření MO Pardubice V za r. 2021 vč. hospodaření se sociálním fondem, 
přehledu k čerpání rezerv, doplňujících informací k vybraným položkám rozpočtu a vč. čerpání 
položky společenské akce MO Pardubice V (2. část důvodové zprávy - komentář a tabulky 
č. 1-5 na str. 2-27),  
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- přehled o přijatých a poskytnutých dotacích v r. 2021 (3. část důvodové zprávy – komentář a 
tabulky č. 6 a 7 na str. 28-35),  
- informace o pohledávkách a dalším majetku (4. část důvodové zprávy – komentář a tabulky 
č. 8 a 9 na str. 36-37), 
-  návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání 
sociálního fondu (5. část důvodové zprávy - komentář a tabulky č. 10-16 na str. 38-42),  
-  rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021 a informativní tabulky 
o upraveném rozpočtu na r. 2022 v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření 
(6. část důvodové zprávy – jednotlivá rozpočtová opatření s komentářem a informativní tabulky 
č. 17 a 18 na str. 43-56), 
-  přílohy (budou k dispozici přímo na jednání ZMO, je možno do nich nahlédnout u vedoucí 
ekonomického odboru ÚMO a zveřejňují se rovněž na internetových stránkách):  

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 Statutárního města Pardubice 
(vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje, 
-  účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2021. 

 
Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2021 
nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření městského obvodu. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření je dle výkladu Ministerstva financí vyhotovena jako souhrnná zpráva za město vč. 
městských obvodů (závěr z přezkoumání hospodaření je, že při přezkoumání hospodaření 
města za r. 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při 
dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny). 
 
 
2 Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2021 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmy za období leden – prosinec 2021 činily 55 946,1 tis. Kč, což představuje  
119,7 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě  
a životním prostředí ve sledovaném období dosáhl částky 42 679,7 tis. Kč, což odpovídá 
126 % z rozpočtovaného podílu na DPH. 
Správní poplatky byly vybrány v částce 180,4 tis. Kč, tj. 108 % rozpočtované částky. Z toho 
činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 14,5 tis. Kč, správní poplatky 
doprava 40,5 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 63,1 tis. Kč a ostatní správní poplatky 
celkem 62,4 tis. Kč (jedná se zejména o správní poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu). 
Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 10 661,7 tis. Kč, tj. 103,6 % rozpočtované 
částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků byly příjmy z místního poplatku z TKO   
ve výši 9 433,6 tis. Kč, tj. 101,3 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze 
psů ve výši 468,8 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 759,3 tis. Kč.  
Nedaňové příjmy celkem činily 241,2 tis. Kč, což je 114,6 % rozpočtované částky. Do 
nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 122,2 tis. Kč, dále např. příjmy 
z úroků na bankovních účtech 13,7 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,6 tis. Kč 
(jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 14,1 tis. 
Kč, dary na péči o zeleň ve výši 26,5 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 
v částce 57,8 tis. Kč, přijaté vratky transferů od příjemců dotací v částce 1,3 tis. Kč atd.  
V kapitálových příjmech je uveden příjem z prodeje ostatního hmotného DM ve výši 1 tis. Kč. 
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Jedná se o příjmy z prodeje starého přívěsu původně používaného skupinou drobné údržby 
(prodej byl schválen radou MO). 
Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu 
mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb – členů skupiny 
drobné údržby činila 1 215,8 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Dále městský obvod 
obdržel dotaci na parlamentní volby ve výši 621,6 tis. Kč. Zbytek dotace na výdaje za volby 
obdrží městský obvod ve finančním vypořádání za r. 2021. 
V příjmech jsou dle nové metodiky města vykazovány konsolidační převody - příjmy, které 
zahrnují převody prostředků z rozpočtu města do rozpočtu městského obvodu (kromě podílu na 
DPH).  V uvedeném období město převedlo městskému obvodu prostředky z finančního 
vypořádání za r. 2020 v částce 322 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky, a dále transfer na 
výdaje na referendum ve výši 22,7 tis. Kč. 
 
Financování 
 
Změna stavu bankovních účtů v částce – 1 103,1 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu 
s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních 
účtech k 31. 12. 2021 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet 
sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity 
nevyčerpané prostředky z roku 2020 zapojené do rozpočtu 2021.   
 
Výdajová část rozpočtu 
 
Celkové výdaje za období leden – prosinec 2021 dosáhly částky 54 843 tis. Kč, tj. 62,3 % 
rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného 
rozpočtu.  
 
Kapitola 13 – sociální věci 
 
V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje. Z rezerv nebyly do této kapitoly 
převedeny žádné prostředky. 
 
Kapitola 14 – vnitřní správa 
 
Celkové výdaje této kapitoly činily 17 390,9  tis. Kč, tj. 94,7 % z rozpočtovaných výdajů. Platy 
zaměstnanců dosáhly výše 9 110,9 tis. Kč (z toho 64,4 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), 
což představuje 100 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 176,6 tis. 
Kč představovaly 96,8 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 
41,6 tis. Kč, tj. 69,3 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod 
o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 55,6 tis. Kč, tj. 79,4 % rozpočtu 
(dohoda na zástup v knihovně). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, 
zastupitelů a dohod činilo 3 573,8 tis. Kč, tj. 98,4 % rozpočtované částky. 
Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 262,8 tis. Kč, tj. 81 % rozpočtované částky.  Podrobné 
čerpání položky provoz úřadu je následující: 

- nákup materiálu 161,5 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, 
květiny atd.), ochranné pomůcky 0,6 tis. Kč;  

- drobný dlouhodobý majetek 69,8 tis. Kč (skartovačka, podložka pod židli, stůl, skříně, 
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skříňky, kovová skříň, kancelářské křeslo, přístavba ke stolu, mobil, kalkulačka, 
mikrovlnná trouba); 

- voda vč. stočného 27,3 tis. Kč, teplo 71,8 tis. Kč, plyn 1,2 tis. Kč, el. energie 100,9 tis. 
Kč; 

- nájemné 110 tis. Kč, služby telekomunikací 62,5 tis. Kč; 
- poštovné 137 tis. Kč, tisk složenek k platbě místních poplatků 33,7 tis. Kč;  
- bankovní poplatky vč. poplatků za platby kartou 23,8 tis. Kč; 
- školení a vzdělávání 42,6 tis. Kč, odborná literatura a předplatné 34 tis. Kč; 
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 237,3 tis. Kč, ostatní služby 132,2 tis. Kč 

(např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, televizní 
a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.); 

- PHM 14,6 tis. Kč, opravy a udržování 1,2 tis. Kč. 
Pohoštění činilo 61,4 tis. Kč, tj. 94,4 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku 
byly vynaloženy v částce 57,9 tis. Kč, což představuje 52,6 % rozpočtované částky. Jednalo se 
o update stávajících programů, úpravy formulářů a služby související s přípravou a tiskem 
složenek atd. Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) 
bylo uhrazeno 115,7 tis. Kč za rozšíření IT sítí na úřadu, tj. 96,4 % rozpočtované částky. 
Na parlamentní volby bylo vydáno 634,7 tis. Kč, tj. 98,2 % rozpočtované částky. Většina těchto 
výdajů bude uhrazena z dotace, kterou jsme obdrželi. Doplatek dotace na volby nám bude 
převeden v rámci finančního vypořádání s městem za r. 2021. Výdaje na referendum činily 23,3 
tis. Kč, tj. 97,1 % rozpočtované částky. Transfer na úhradu výdajů na referendum městský 
obvod obdržel v prosinci 2021.  Pořízení bezpečnostních kamer ve spolupráci s městskou bylo 
přesunuto do r. 2022, proto nebylo z položky čerpáno. Na čtyři čísla zpravodaje městského 
obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 146,6 tis. Kč, tj. 68,2 % rozpočtu. Pověřenci 
GDPR bylo uhrazeno 71,3 tis. Kč, tj. 84,8 % rozpočtované částky. DPH z příjmů za 
zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena v částce 8,9 tis. Kč, tj. 44,4 % 
rozpočtované částky. Z položky propagační předměty a aktivity byly pořízeny kalendáře, tašky, 
hrnečky, propisky a diáře s logem MO za 49,8 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtované částky. 
 
Kapitola 15 – životní prostředí   
 
Celkem činily výdaje v této kapitole 11 552,7 tis. Kč, což je 77,9 % rozpočtované částky. V péči 
o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 4 673,3 tis. Kč, tj. 72,4 % z rozpočtovaných výdajů 
(některé z objednaných prací dodavatelé nevyfakturovali do konce roku, takže přecházejí do 
letošního roku). Uhrazena byla seč za 1 388,9 tis. Kč, ostatní údržba zeleně celkem za 2 267,7 
tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadba, péče o záhony, pořízení sušáků na prádlo za 
15 tis. Kč, dvou košů na psí exkrementy za 7,5 tis. Kč, šesti psích pisoárů a šesti košů na psí 
exkrementy za 44 tis. Kč, 10 ks seniorských laviček a 20 ks betonových laviček za 52,8 tis. Kč, 
sušák za 11,3 tis. Kč atd.), úklid psích exkrementů v částce 276,5 tis. Kč a údržba hřišť a hracích 
prvků v částce 740,2 tis. Kč (revize a opravy hřišť, materiál). Doplňující informace k čerpání 
na položce péče o zeleň, prvky a hřiště jsou uvedeny v tabulce na str. 26. 
Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 380,3 tis. Kč, za výsyp 
odpadkových košů bylo vydáno 777 tis. Kč a za odvoz odpadu na separační dvůr 0,8 tis. Kč. 
Za likvidaci černých skládek byly uhrazeny 3 tis. Kč. Kromě toho bylo odstraněno rozbité 
oplocení kolem kontejnerových stání v ul. Sokolovská za 45,9 tis. Kč a byla provedena menší 
oprava stání v ul. Žel. pluku za 5,9 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 212,8 tis. Kč, 
tj. 73,1 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 125,2 tis. Kč činí 
78,3 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a poměrná část příspěvku na 
provoz za období leden-duben 2021. Z položky osvětlení a výzdoba bylo zaplaceno 147,4 tis. 
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Kč, tj. 86,7 % rozpočtované částky (strom, montáž a výzdoba stromu, osvětlení stromu, 
podstavec pod betlém, převoz betlému, nová špice na strom). 
Z položky investice bylo vydáno celkem 514,4 tis. Kč, tj. 46,5 % rozpočtované částky (z toho 
32,4 tis. Kč za pískoviště ve vnitrobloku ul. Svobody a ul. M. Exnarové, 108,9 tis. Kč za PD 
k revitalizaci parkových částí náměstí Duk. hrdinů, 47,8 tis. Kč za zpevněnou plochu pod 
kontejnery U Krematoria, 202,8 tis. Kč za oplocení tří kontejnerových stání v ul. Sokolovská, 
73,2 tis. Kč za oplocení vč. podpěr u hřiště Sokolovská a síť k tomuto oplocení za 49,1 tis. Kč). 
Na položce byly kromě toho rezervovány prostředky ve výši 592,6 tis. Kč dle objednávek, 
smluv a vč. prostředků přesunutých v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2021 z položky dětské 
hřiště Dražkovice, které jsou určené na postupné pořízení herních prvků, košů a laviček 
v prostoru parku (předběžný odhad byl 301 tis. Kč, realizace v r. 2022).  
Dětské hřiště K Vinici bylo pořízeno za 1 487,2 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky. Veřejná 
griloviště nebyla realizována, protože občané neprojevili zájem o jejich zřízení ve vytipovaných 
lokalitách, proto byly prostředky z této položky v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2021 přesunuty 
do rezervy rozpočtu.  
Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 224,8 tis. Kč, což je 94,3 % 
z rozpočtované částky. Z této částky bylo přitom 908,5 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. 
Sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné dosáhlo částky 750,9 tis. Kč, tj. 88,9 % 
z rozpočtované částky, z toho 307,1 tis. Kč bylo hrazeno dotací z úřadu práce. Z položky provoz 
SDÚ byl pořízen např. materiál za 41,4 tis. Kč, PHM za 69,5 tis. Kč, oprava techniky za 18,4 
tis. Kč, ostatní služby za 4,8 tis. Kč, ochranné pomůcky za 3,4 tis. Kč, ochranné nápoje 0,8 tis. 
Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 138,9 tis. Kč, tj. 46,9 % rozpočtu. Pro SDÚ byl 
pořízen nový traktor v pořizovací ceně 277,7 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtované částky. 
 
Kapitola 27 – doprava 
 
Celkové výdaje kapitoly činily 14 253,5 tis. Kč, tj.  56,3 % z rozpočtu kapitoly. Na položce 
opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 
1 319,6 tis. Kč, což je 69,5 % z rozpočtované částky. Z této položky byly hrazeny také opravy 
po zimě v částce 44,1 tis. Kč. Část plánovaných oprav po zimě se v r. 2021 nemohla provést 
z technických důvodů. Doplňující informace k položce opravy a údržba komunikací jsou 
uvedeny v tabulce na str. 26. 
Z položky rekonstrukce, investice – PD bylo uhrazeno 220,8 tis. Kč, tj. 20,2 % rozpočtované 
částky (hrazena byla aktualizace projektu k akci Dražkovice 2. etapa za 78,4 tis. Kč, vyjádření 
k existenci síti ke stavebním akcím celkem za 0,9 tis. Kč, projekt k akci v ul. Dražkovická za 
50 tis. Kč a ke stavebním úpravám vnitrobloku ul. Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce za 
91,5 tis. Kč). Na položce byly kromě toho rezervovány prostředky ve výši 558,2 tis. Kč na další 
projekty dle smluv a objednávek. Z položky opravy – PD se původně měl pořizovat projekt 
k akci, která měla spíše charakter opravy. Tato akce nakonec byla posouzena jako investiční 
záležitost, proto projekt z této položky hrazen nebyl. 
Na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova bylo do 
konce prosince vynaloženo 12 633,3 tis. Kč, tj. 72,2 % rozpočtované částky. Akce v ul. 
Rokycanova u BD 2654 byla realizována za 72,4 tis. Kč, tj. 48,2 % rozpočtované částky. 
Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 5,4 tis. Kč, tj. 38,4 % rozpočtované 
částky. Hrazena byla elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo 
zaplaceno 2,2 tis. Kč, což je 15,7 % rozpočtovaných výdajů. 
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Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura 
 
Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 967,9 tis. Kč, což je 85,4 % rozpočtované částky. 
Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 199,23 tis. Kč na položky určené pro 
výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady, z rezervy starosty a z rezervy místostarosty byly 
do kapitoly 33 převedeny prostředky na dotace v celkové částce 119,7 tis. Kč. Schválené dotace 
byly vyplaceny (kromě zrušených akcí), nevyužité prostředky příjemci dotací řádně vrátili zpět 
městskému obvodu.  
Za páteční koncerty bylo vyplaceno 52,2 tis. Kč, tj. 87 % rozpočtované částky. Z položky 
drobné akce pro občany se pořídily za 49,9 tis. Kč drobné dárkové předměty na Vánoce 
s městským obvodem, tj. 99,8 % rozpočtované částky. Na životní jubilea občanů bylo 
vynaloženo 72,1 tis. Kč, tj. 72,1 % rozpočtované částky, kupovaly se balíčky, dárkové tašky 
a knihy.  
Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO 
Pardubice V (poslední úpravu plánu provedla dne 4. 11. 2021 v rámci své pravomoci rada MO) 
vydáno 503,4 tis. Kč, tj. 83,9 % rozpočtu. Z toho připadlo: 

- na Dětský karneval 1,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky – akce se kvůli mimořádným 
opatřením nekonala, hrazen byl storno poplatek; 

- na akci Masopust – lidová veselice nebyly vynaloženy žádné výdaje, akce byla kvůli 
pandemii koronaviru zrušena; 

- počítačový kurz – nekonal se (pandemie koronaviru, lektor), na akci nebyly vynaloženy 
žádné výdaje; 

- na Slavnost MO Pardubice V 291,9 tis. Kč, tj. 99,6 % plánované částky – akce se 
v původním termínu kvůli mimořádným opatřením nekonala (hrazeny byly storno 
poplatky), proběhla v náhradním zářijovém termínu; 

- na Opékání buřtů 28,3 tis. Kč, tj. 94,5 % plánované částky; 
- na Pohádkovou cestu 117 tis. Kč, tj. 97,5 % plánované částky; 
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 39,8 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky; 
- na Rozsvěcení vánočního stromečku 24,5 tis. Kč (pohoštění), tj. 30,6 % plánované 

částky – akce musela být zrušena kvůli vyhlášení nouzového stavu krátce před datem 
jejího konání; 

- na akci Vánoční punč nebyly vynaloženy žádné výdaje, akce se vzhledem 
k vyhlášenému nouzovému stavu neuskutečnila. 

Celkový přehled o čerpání položky společenské akce MO za leden-prosinec 2021 je uveden 
v tabulce na str. 27. 
 
Kapitola 34 – knihovna 
 
Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 1 416,3 tis. Kč, tj. 66,8 % rozpočtovaných prostředků. 
Z položky knihovna se čerpaly výdaje na provoz ve výši 178,6 tis. Kč, tj. 28,8 % rozpočtované 
částky. Byly hrazeny knihy a časopisy za 52,4 tis. Kč, vybavení za 90 tis. Kč, teplo za 15,9 tis. 
Kč, el. energie za 6,7 tis. Kč, voda za 7,1 tis. Kč, telefonní poplatky za 5,5 tis. Kč, materiál za 
1 tis. Kč. Z položky rekonstrukce prostor a pořízení DHM bylo do konce loňského roku za 
rekonstrukci prostor zaplaceno 1 166 tis. Kč (vč. projektové dokumentace, technického dozoru 
a vestavěného nábytku) a 71,7 tis. Kč za pořízení zabezpečovacího systému, tj. celkem 1 237,7 
tis. Kč, což představuje 82,5 % rozpočtované částky.  
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Rezervy 
 
Rezerva rady, rezerva starosty a rezerva místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po 
schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury, mládeže a sportu. Celkem 
bylo takto schváleno 119,7 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 
na samostatné položky (viz text u kapitoly 33).  Zůstatek rezervy rady a rezervy místostarosty 
ke konci roku 2021 byl nulový, rezervy starosty činila 0,3 tis. Kč.  Rezerva rozpočtu dosáhla 
výše 16 935,3 tis. Kč, rezerva na krizová opatření činila 200 tis. Kč. Přímo 
z rezervy na krizová opatření byly hrazeny výdaje související s opatřeními kvůli pandemii 
koronaviru, tj. respirátory a testy pro zaměstnance, celkem v částce 76,7 tis. Kč, tj. 38,4 % 
rozpočtované částky (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 22-25). 
 
Konsolidační převody – výdaje 
 
Ve výdajích jsou dle nové metodiky města vykazovány konsolidační převody - výdaje, které 
zahrnují převody prostředků z rozpočtu městského obvodu do rozpočtu města a dále také 
zálohový a doplňkový příděl do sociálního fondu.   
V uvedeném období byl dle Statutu města proveden převod podílu z výběru místního poplatku 
za komunální odpad v celkové výši 7 968,7 tis. Kč do rozpočtu města. Městu byl také převeden 
investiční transfer ve výši 625 tis. Kč na rekonstrukci hřiště Jesničánky.  Dále byl v souladu 
s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl 
do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Rovněž byl proveden doplňkový příděl 
do sociálního fondu za r. 2020 v částce 206,2 tis. Kč dle směrnice pro hospodaření se sociálním 
fondem. 
 
 
Sociální fond 
 
Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly, tj. celkem 385 tis. Kč, doplňkový 
příděl do sociálního fondu za r. 2020 v částce 206,2 tis. Kč a úroky 0,1 tis. Kč. Celkem se 
jednalo o částku 591,3 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování 
sociálního fondu ve výši -78,3 tis. Kč vyplývá, že došlo ke zvýšení konečného zůstatku fondu 
oproti stavu fondu k počátku roku.  
Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 513,1 tis. Kč, tj. 54 % rozpočtu. 
Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné 
starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, ozdravný program, stabilizační program 
- příspěvek na pojištění a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu. 
Rezerva rozpočtu sociálního fondu ke konci roku činila 304,3 tis. Kč.  
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Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2021 

Příjmy 
Schválený 
rozpočet             

na r. 2021              
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet               

po 4. změně 
rozpočtu            
na r. 2021                          
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu                             
v období   leden-prosinec 

v Kč v % 

příjmy daňové - třída 1 35 914,7 44 334,4 53 521 891,37 120,7% 
DPH - podíl na sdílených daních 25 909,8 33 878,5 42 679 743,00 126,0% 
DPH - podíl na daních 13 859,0 13 859,0 17 459 378,00 126,0% 
DPH - transfer na živ. prostředí 13 093,4 13 093,4 16 494 939,00 126,0% 
DPH - transfer na dopravu 6 926,1 6 926,1 8 725 426,00 126,0% 
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod 
TKO) -7 968,7 0,0 0,00 x 
správní poplatky 226,0 167,0 180 402,00 108,0% 
SP za povolení k umístění herního prostoru 15,0 14,0 14 500,00 103,6% 
SP správní poplatky doprava 45,0 38,0 40 500,00 106,6% 
SP tombola 0,0 0,0 0,00 x 
SP ověření podpisu 106,0 58,0 63 052,00 108,7% 
SP ostatní 60,0 57,0 62 350,00 109,4% 
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 0,00 x 
místní poplatky 9 778,9 10 288,9 10 661 746,37 103,6% 
MP ze psů 422,0 422,0 468 818,70 111,1% 
MP za užívání veřejného prostranství 600,0 550,0 759 285,44 138,1% 

MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 8 756,9 9 316,9 9 433 642,23 101,3% 
     

příjmy nedaňové - třída 2 2 045,0 210,5 241 176,77 114,6% 
příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,00 x 
příjmy z činnosti knihovny 13,0 11,8 14 100,00 119,5% 
přijaté sankční platby, pokuty 45,0 95,0 122 207,23 128,6% 
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 7,0 12,5 13 698,76 109,6% 
přijaté vratky transferů 0,0 1,2 1 250,00 104,2% 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 5,5 5 627,55 102,3% 
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice 
V 0,0 26,5 26 500,00 100,0% 
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, 
nejasné a mylné platby  0,0 0,0 0,00 x 
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů 
(bioodpad) - převádí se na město 0,0 0,0 0,00 x 

přepokládaná dotace na parlamentní volby 620,0 0,0 0,00 x 
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Příjmy 
Schválený 
rozpočet             

na r. 2021              
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet               

po 4. změně 
rozpočtu            
na r. 2021                          
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu                             
v období   leden-prosinec 

v Kč v % 

předpokládaná dotace od ÚP na VPP 1 320,00 0,00 0,00 x 
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu 20,0 20,0 0,00 0,0% 
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 20,0 38,0 57 793,23 152,1% 

     
kapitálové příjmy - třída 3 0,0 1,0 1 001,00 x 
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 0,0 1,0 1 001,00 100,1% 

     

přijaté dotace - třída 4 660,00 1 837,379 1 837 421,56 100,0% 
dotace z ÚP 660,0 1 215,779 1 215 779,00 100,0% 
dotace na parlamentní volby 0,0 621,6 621 642,56 100,0% 

     

konsolidační převody - příjmy  0,00 344,70 344 634,56 100,0% 
finanční vypořádání s městem za r. 2020 0,0 322,0 321 964,09 100,0% 
transfer z města na výdaje na referendum 0,0 22,7 22 670,47 99,9% 

PŘÍJMY CELKEM 38 619,70 46 727,979 55 946 125,26 119,7% 
 

Financování 
Schválený 
rozpočet             

na r. 2021              
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet               

po 4. změně 
rozpočtu            
na r. 2021                          
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu                             
v období   leden-prosinec 

v Kč v % 

financování celkem 26 515,5 41 334,1 -1 103 132,62 x 
financování - příděl do sociálního fondu -385,0 0,0 0,00 x 
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení 
KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 -1 103 132,62 x 
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, 
DPH RCH před odvodem na FÚ) 0,0 0,0 0,00 x 
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků                                                    
z r. 2020 26 900,5 41 334,1 0,00 0,0% 

ZDROJE CELKEM 65 135,20 88 062,079 54 842 992,64 62,3% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                       

leden-prosinec 
 CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

dotace a dary  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

             

14 vnitřní správa 18 455,0 55,0 18 510,0 17 975,6 380,0 18 355,6 17 275 187,46 96,1% 115 732,99 30,5% 17 390 920,45 94,7% 
platy zaměstnanců a náhrady 
mezd v době nemoci 9 103,7 0,0 9 103,7 9 111,7 0,0 9 111,7 9 110 943,00 100,0% 0,00 x 9 110 943,00 100,0% 
odměny členové zastupitelstva 
a náhrady v době nemoci 2 367,6 0,0 2 367,6 2 247,6 0,0 2 247,6 2 176 596,00 96,8% 0,00 x 2 176 596,00 96,8% 
odměny a dary za práci v 
komisích a výborech 140,0 0,0 140,0 60,0 0,0 60,0 41 574,00 69,3% 0,00 x 41 574,00 69,3% 
dohody 180,0 0,0 180,0 70,0 0,0 70,0 55 575,05 79,4% 0,00 x 55 575,05 79,4% 
sociální a zdravotní  pojištění, 
ostatní pojištění zaměstnanců a 
zastupitelů (vč. dohod a 
komisí) 3 759,7 0,0 3 759,7 3 631,7 0,0 3 631,7 3 573 835,59 98,4% 0,00 x 3 573 835,59 98,4% 
provoz ÚMO V 1 660,0 0,0 1 660,0 1 560,0 0,0 1 560,0 1 262 827,09 81,0% 0,00 x 1 262 827,09 81,0% 
dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM 
(nad 40 tis. Kč) 0,0 45,0 45,0 0,0 120,0 120,0 0,00 x 115 732,99 96,4% 115 732,99 96,4% 
pohoštění 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 65,0 61 362,00 94,4% 0,00 x 61 362,00 94,4% 
výpočetní technika (provoz) 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 57 860,99 52,6% 0,00 x 57 860,99 52,6% 
zpravodaj MO 215,0 0,0 215,0 215,0 0,0 215,0 146 608,00 68,2% 0,00 x 146 608,00 68,2% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
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období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tržnice  10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0 0,00 x 0,00 0,0% 
provozní výdaje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tržnice 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
bezpečnostní kamery 50,0 0,0 50,0 50,0 250,0 300,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
informační tabule 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
pověřenec GDPR 84,0 0,0 84,0 84,0 0,0 84,0 71 250,00 84,8% 0,00 x 71 250,00 84,8% 
výdaje na parlamentní volby 620,0 0,0 620,0 646,6 0,0 646,6 634 730,49 98,2% 0,00 x 634 730,49 98,2% 
výdaje na referendum 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 23 305,47 97,1% 0,00 x 23 305,47 97,1% 
platby daní (DPH) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 8 885,89 44,4% 0,00 x 8 885,89 44,4% 
vrácení příjmů z předchozích 
let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
propagační předměty a aktivity 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 49 833,89 99,7% 0,00 x 49 833,89 99,7% 
dary 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

             

15 životní prostředí 12 652,0 2 390,0 15 042,0 12 001,279 2 825,0 14 826,279 9 323 581,42 77,7% 2 229 121,21 15,0% 11 552 702,63 77,9% 

péče o zeleň, prvky a hřiště 5 400,0 0,0 5 400,0 6 456,5 0,0 6 456,5 4 673 272,56 72,4% 0,00 x 4 673 272,56 72,4% 
monitorovací stanice 390,0 0,0 390,0 160,0 0,0 160,0 125 232,04 78,3% 0,00 x 125 232,04 78,3% 
odpady 1 680,0 0,0 1 680,0 1 660,0 0,0 1 660,0 1 212 834,40 73,1% 0,00 x 1 212 834,40 73,1% 
investice  0,0 300,0 300,0 0,0 1 107,0 1 107,0 0,00 x 514 360,39 46,5% 514 360,39 46,5% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 
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leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dětské hřiště K Vinici 0,0 2 000,0 2 000,0 51,0 1 438,0 1 489,0 50 154,50 98,3% 1 437 062,82 99,9% 1 487 217,32 99,9% 

dětské hřiště Dražkovice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
veřejná griloviště 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
osvětlení a výzdoba 140,0 10,0 150,0 170,0 0,0 170,0 147 445,46 86,7% 0,00 x 147 445,46 86,7% 

veřejná služba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době nemoci 3 460,0 0,0 3 460,0 2 358,761 0,0 2 358,761 2 224 841,00 94,3% 0,00 x 2 224 841,00 94,3% 
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, 
ostatní povinné pojistné 1 192,0 0,0 1 192,0 845,018 0,0 845,018 750 948,96 88,9% 0,00 x 750 948,96 88,9% 
SDÚ – provoz 370,0 0,0 370,0 280,0 0,0 280,0 138 852,50 49,6% 0,00 x 138 852,50 49,6% 
SDÚ - dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 0,00 x 277 698,00 99,2% 277 698,00 x 

             

27 doprava 2 998,0 23 085,0 26 083,0 2 271,0 23 036,0 25 307,0 1 369 263,7 60,3% 12 884 272,1 55,9% 14 253 535,76 56,3% 
opravy a údržba komunikací 
(vč. dopr. značení a kanalizace) 2 900,0 0,0 2 900,0 1 900,0 0,0 1 900,0 1 319 575,26 69,5% 0,00 x 1 319 575,26 69,5% 
opravy - PD 50,0 0,0 50,0 30,0 0,0 30,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
rekonstrukce, investice - PD 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 094,0 1 094,0 0,00 x 220 769,10 20,2% 220 769,10 20,2% 
provoz osvětlení kaple 
Dražkovice 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 5 380,00 38,4% 0,00 x 5 380,00 38,4% 
provoz přípojky náměstí 
Dukelských hrdinů 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 2 200,00 15,7% 0,00 x 2 200,00 15,7% 
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Výdaje 
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rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v 
období                                              

leden-prosinec                                                              
BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 22 000,0 22 000,0 293,0 17 207,0 17 500,0 42 108,40 x 12 591 146,11 73,2% 12 633 254,51 72,2% 
stavební úpravy komunikace 
Dražkovice sever 2. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy chodníků ul. 
Mikulovická, Pardubice - 3.                                                                
a 4. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy parkovacích 
ploch ul. Jiránkova, u BD 
2206–2208 a 2246–2248, 
Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy komunikace ul. 
Do Zahrádek 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy komunikace a 
chodníku Na Záboří 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy a změna                    
DZ u BD 2654,  ul. 
Rokycanova       0,0 150,0 150,0 0,00 x 72 356,89 48,2% 72 356,89 x 
vraky 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
investice  0,0 85,0 85,0 0,0 85,0 85,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

             
33 školství, mládež, 
tělovýchova a kultura 1 093,0 0,0 1 093,0 1 132,70 0,0 1 132,7 967 868,02 85,4% 0,00 x 967 868,02 85,4% 
příspěvky 200,0 0,0 200,0 0,77 0,0 0,77 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
dary 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
páteční a promenádní koncerty 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 52 210,42 87,0% 0,00 x 52 210,42 87,0% 
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drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 49 914,02 99,8% 0,00 x 49 914,02 99,8% 
společenské akce MO 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 503 386,25 83,9% 0,00 x 503 386,25 83,9% 
životní jubilea občanů - dárky 
věcné a peněžní 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0 100,0 72 133,33 72,1% 0,00 x 72 133,33 72,1% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Přeskoč duhu  0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 6,8 6 800,00 100,0% 0,00 x 6 800,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – Kde 
domov můj  0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 6,8 6 800,00 100,0% 0,00 x 6 800,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Cestujeme po Zemi  0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 6,8 6 800,00 100,0% 0,00 x 6 800,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Velikonoční tvoření 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 6 500,00 100,0% 0,00 x 6 500,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Podpora handicapované 
mládeže  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Velká cena Pardubic  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Školní atletický parapohár  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Oslava 60. výročí otevření 
školy – 1. stupeň  0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Oslava 60. výročí otevření 
školy – 2. stupeň  0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace Šumák – Pohádková 
zahrada - provoz 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
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v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace Hvězda Pardubice – 
Desítka Hvězdy Pardubice a 
Dětský den s atletikou 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Hvězda Pardubice – 
Pardubický atletický mítink 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Kamarád – Dětský 
karneval 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 x 8 000,00 100,0% 
dotace MŠ Kamarád – 
Rozloučení s předškoláky 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 x 8 000,00 100,0% 
dotace Pardubický klub kouzel 
a magie – Provoz muzea 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Motýlek – 
Čarodějnický rej 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 x 4 500,00 100,0% 
dotace MŠ Motýlek – 
Pohádkový den dětí 0,0 0,0 0,0 8,25 0,0 8,25 8 250,00 100,0% 0,00 x 8 250,00 100,0% 
dotace SK Dražkovice – 
Dětský den 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 

dotace TAJV – Sportovní den 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3 000,00 100,0% 0,00 x 3 000,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Pardubice Bez Bariér OPEN 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Dražkovice – 
Pardubice - moje město 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace MŠ Dražkovice – 
Chraňme planetu Zemi 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace MŠ Dražkovice – Zebra 
– dopravní výchova 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace MŠ Dražkovice – Chci 
být zdravý 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 

dotace NOE – Den předškoláka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
dotace Ratolest – Předávání 
pamětního listu 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7 4 700,00 100,0% 0,00 x 4 700,00 100,0% 
dotace BK Pardubice – 
Soustředění mládežnických 
týmů 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace SKP - Centrum – Letní 
kino 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 3 994,00 99,9% 0,00 x 3 994,00 99,9% 
dotace SK Dražkovice – 
Posvícení 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
sportovní vybavení 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 x 2 500,00 100,0% 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
vybavení pěveckého sboru 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 x 2 500,00 100,0% 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
vybavení výtvarných kroužků 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 x 2 500,00 100,0% 
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
zážitkový pobyt 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 4 800,00 96,0% 0,00 x 4 800,00 96,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Hrajeme si s papírem 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 x 2 500,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – Dílna 
jako u dědy 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Přírodní živly 1. část 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 x 2 500,00 100,0% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace MŠ Jesničánky – 
Lidové tradice 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 x 2 500,00 100,0% 
dotace GameCon – GameCon 
2021 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Tvoříme z netradičního 
materiálu 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4 000,00 100,0% 0,00 x 4 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Přírodní živly - voda 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4 000,00 100,0% 0,00 x 4 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – Cesta 
do vesmíru 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4 000,00 100,0% 0,00 x 4 000,00 100,0% 
dotace Hvězda Pardubice – 
Mikulášský běh 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Benešovo nám. – 
Svatomartinské slavnosti 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3 000,00 100,0% 0,00 x 3 000,00 100,0% 
dotace MŠ Benešovo nám. – 
Mobilní planetárium 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 
dotace MŠ Benešovo nám. – 
Vánoce na zámku 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Adventní setkání 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5 500,00 91,7% 0,00 x 5 500,00 91,7% 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Mikulášská nadílka 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 x 5 000,00 100,0% 

dotace Šumák – Zimní akce 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 9,7 9 700,00 100,0% 0,00 x 9 700,00 100,0% 
dotace SDH Dražkovice – 
Mikulášská besídka 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace SKP Centrum – Vánoce 
v azylovém domě 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Spolek pro podporu 
waldorfské pedagogiky – 
Vánoční loutková pohádka 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
dotace Ratolest – Vánoční 
besídka 0,0 0,0 0,0 2,88 0,0 2,88 2 880,00 100,0% 0,00 x 2 880,00 100,0% 

             

34 knihovna 300,00 750,00 1 050,00 620,00 1 500,0 2 120,00 178 632,73 28,8% 1 237 655,92 82,5% 1 416 288,65 66,8% 

knihovna 300,0 0,0 300,0 620,0 0,0 620,0 178 632,73 28,8% 0,00 x 178 632,73 28,8% 
rekonstrukce prostor 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
rekonstrukce prostor a pořízení 
DHM 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,00 x 1 237 655,92 82,5% 1 237 655,92 82,5% 

                          

98 rezervy 3 357,20 0,00 3 357,20 17 135,60 0,0 17 135,6 76 746,13 0,4% 0,00 x 76 746,13 0,4% 
rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x x 
rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 0,3 0,0 0,3 x x x x x x 
rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x x 

rezerva rozpočtu 3 037,2 0,0 3 037,2 16 935,3 0,0 16 935,3 x x x x x x 

rezerva na krizová opatření 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 76 746,13 38,4% 0,00 x 76 746,13 38,4% 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

konsolidační převody  - 
výdaje 0,00 0,00 0,00 8 559,90 625,0 9 184,9 8 559 931,00 100,0% 625 000,00 0,07 9 184 931,00 100,0% 
převod z rozpočtu MO do 
rozpočtu města na rekonstrukci 
hřiště Jesničánky   0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 0,00 x 625 000,00 1,0 625 000,00 100,0% 
převod podílu z výběru MP KO  
z rozpočtu MO do rozp. města  0,0 0,0 0,0 7 968,7 0,0 7 968,7 7 968 735,00 100,0% 0,00 x 7 968 735,00 100,0% 
příděl do sociálního fondu 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 385 000,00 100,0% 0,00 x 385 000,00 100,0% 
doplnění záloh. přídělu do 
sociálního fondu za r. 2020 dle 
směrnice 0,0 0,0 0,0 206,2 0,0 206,2 206 196,00 100,0% 0,00 x 206 196,00 100,0% 

VÝDAJE CELKEM 38 855,2 26 280,0 65 135,2 59 696,1 28 366,0 88 062,079 37 751 210,42 63,2% 17 091 782,2 x 54 842 992,64 62,3% 
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Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2021 

Příjmy 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ        

Schválený 
rozpočet                                                   

na r. 
2021                                                   

v tis. Kč     
KAPITÁL.    

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4.  
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ         

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.    

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385 000,00 100,0% 0,00 x 385 000,00 100,0% 
doplatek přídělu za r. 2020 do 
SF  dle směrnice pro 
hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 206,2 0,0 206,2 206 196,00 100,0% 0,00 x 206 196,00 100,0% 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,64 x 0,00 x 140,64 x 

PŘÍJMY CELKEM 385,0 0,0 385,0 591,2 0,0 591,2 591 336,64 100,0% 0,00 x 591 336,64 100,0% 

 
            

Financování 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ           

Schválený 
rozpočet                                                   

na r. 
2021                                                   

v tis. Kč     
KAPITÁL.    

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

před 4. 
změnou 
rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ         

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

před 4. 
změnou 
rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.    

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021       

před 4. 
změnou 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

financování celkem 261,5 0,0 261,5 358,6 0,0 358,6 -78 258,64 x 0,00 x -78 258,6 x 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -78 258,64 x 0,00 x -78 258,6 x 
financování - zapojení zůstatku                                       
z r. 2020 261,5 0,0 261,5 358,6 0,0 358,6 0,00 0,0% 0,00 x 0,0 0,0% 

ZDROJE CELKEM 646,5 0,0 646,5 949,8 0,0 949,8 513 078,00 54,0% 0,00 x 513 078,0 54,0% 



 21 

 

Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                            
na r. 2021                                                         
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                                                   
na r. 2021                                                   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet                                                       
na r. 2021                                                           
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2021 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet      
na r. 2021      

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM           

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden-prosinec                                                              

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v 
období                                    

leden-prosinec               
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období                         

leden-prosinec                    
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

příspěvek na stravné 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 204 934,00 74,5% 0,00 x 204 934,00 74,5% 

příspěvek na reprezentaci 121,5 0,0 121,5 121,5 0,0 121,5 118 750,00 97,7% 0,00 x 118 750,00 97,7% 
kulturní, společenské a sport. 
aktivity                                                                                                             12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

ozdravný program                                                                                                                                          19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0 19 000,00 100,0% 0,00 x 19 000,00 100,0% 

stabilizační program 216,0 0,0 216,0 216,0 0,0 216,0 169 000,00 78,2% 0,00 x 169 000,00 78,2% 

bankovní poplatky 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1 394,00 69,7% 0,00 x 1 394,00 69,7% 

rezerva                                                                                                                                                            1,0 0,0 1,0 304,3 0,0 304,3 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

VÝDAJE CELKEM 646,5 0,0 646,5 949,8 0,0 949,8 513 078,00 54,0% 0,00 x 513 078,00 54,0% 
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Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2021 

 

 

Částka Kč
Schválený rozpočet 60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem -60 000,00

23.6.2021 
RMO 10 000,00
23.6.2021 
RMO 10 000,00
23.6.2021 
RMO 10 000,00
4.11.2021  
RMO 10 000,00
4.11.2021  
RMO 10 000,00

4.11.2021  
RMO 10 000,00

0,00
Konečný zůstatek rezervy rady 0,00

dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka  v běžných výdajích v 
kapitole 33

dotace SKP Centrum – Vánoce       v azylovém doměv běžných 
výdajích v kapitole 33

dotace GameCon na akci „GameCon 2021, festival nepočítačových her“ 
15. 7. 2021 – 18. 7. 2021

Rezerva rady

     Z toho:

Posílení rezervy rady během roku

dotace Atletika bez bariér na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN“ dne 19. 
9. 2021

dotace SK Dražkovice Posvícení v Dražkovicích“ dne 4. 9. 2021

Částka Kč
Schválený rozpočet 40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem -39 700,00

23.6.2021 
RMO 4 700,00
23.6.2021 
RMO 4 000,00
23.6.2021 
RMO 2 500,00
23.6.2021 
RMO 2 500,00
23.6.2021 
RMO 2 500,00
23.6.2021 
RMO 2 500,00
23.6.2021 
RMO 2 500,00
23.6.2021 
RMO 2 500,00
4.11.2021  
RMO 4 000,00
4.11.2021  
RMO 4 000,00
4.11.2021  
RMO 3 000,00
4.11.2021  
RMO 5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku 0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty 300,00

dotace ZŠ J. Ressla na vybavení pro sportovní kroužky

dotace ZŠ J. Ressla na vybavení pěveckého sboru

dotace ZŠ J. Ressla na vybavení pro výtvarné kroužky
dotace MS Jesničánky na na akci „Hrajeme si s papírem“ v září 2021-
lednu 2022
dotace MŠ Jesničánky na akci „Přírodní živly – 1. část: Vítr“ v září - 
prosinci 2021

dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - voda 

dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti

dotace MŠ Jesničánky – Tvoříme z netradičního materiálu

dotace MŠ Jesničánky na akci „Lidové tradice“ v září - listopadu 2021

dotace SKP na akci „Letní kino“ v červenci - srpnu 2021

dotace Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - Předávání 
pamětního listu alias poslední den v jesličkách

Rezerva starosty

     Z toho:

dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská nadílka
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Částka Kč
Schválený rozpočet 20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem -20 000,00

23.6.2021 
RMO 5 000,00
4.11.2021  
RMO 4 000,00
4.11.2021  
RMO 5 000,00
4.11.2021  
RMO 6 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku 0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty 0,00

dotace MŠ Jesničánky – Cesta do vesmíru

na akci „Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice“ v srpnu 2021

Rezerva místostarosty

     Z toho:

dotace MŠ Benešovo nám. – Vánoce na zámku

dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání

Částka Kč
Schválený rozpočet 1 000,00

Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem 0,00

303 300,00

206 200,00

97 100,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu 304 300,00

ZMO            
24. 6. 2020

     Z toho:
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem

     Z toho:

zvýšení rezervy o zapojení  přostředků z r. 2020 v rámci finančního 
vypořádání za r. 2020

zvýšení rezervy o  doplatek přídělu za r. 2020 do SF  dle směrnice pro 
hospodaření se SF 

Rezerva rozpočtu sociálního fondu

ZMO            
24. 6. 2020

Částka Kč
Schválený rozpočet 200 000,00

Přímé použití rezervy celkem 76 746,13
leden-
prosinec 21 76 746,13

0,00
Nevyčerpané prostředky v rezervě na krizová opatření 123 253,87
Posílení rezervy na krizová opatření během roku celkem

Rezerva na krizová opatření

respirátory, testy
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Částka Kč
Schválený rozpočet 3 037 200,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem -7 480 000,00

ZMO  
23.6.2021 50 000,00
ZMO  
23.6.2021 500 000,00
ZMO  
23.6.2021 750 000,00
ZMO  
23.6.2021 250 000,00
ZMO  
22.9.2021 30 000,00
ZMO  
22.9.2021 50 000,00
ZMO  
22.9.2021 50 000,00
ZMO  
22.9.2021 1 000 000,00
ZMO  
22.9.2021 4 500 000,00
ZMO  
22.9.2021 300 000,00

21 378 100,00

ZMO  
23.6.2021 12 702 400,00
ZMO  
23.6.2021 322 000,00

ZMO  
23.6.2021 2 000 000,00

ZMO  
22.9.2021 44 000,00

ZMO 
15.12.2021 78 700,00

ZMO 
15.12.2021 400 000,00

ZMO 
15.12.2021 110 000,00
ZMO 
15.12.2021 440 000,00
ZMO 
15.12.2021 40 000,00
ZMO 
15.12.2021 40 000,00
ZMO 
15.12.2021 5 500,00

zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 4. 
změny rozpočtu

přesun z položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. 
Krause - Sokolovská - Lexova v kapitole 27 - doprava v kapitálových 
výdajích v rámci 2. změny rozpočtu

     Z toho:

zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech v 
rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení položky  MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v 
daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení položky stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek v 
kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 3. změny 

snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné 
v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 4. změny 
rozpočtu

zvýšení rezervy z finančního vypořádání s městem za r. 2020 

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem

vytvoření nové položky stavební úpravy a změna DZ u BD 2654,  ul. 
Rokycanova, v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 3. 

zvýšení položky výdaje na referendum v běžných výdajích v kapiole 14 - 
vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu

snížení položky výdaje na referendum v kapitole 14 - vnitřní správa     v 
běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení položky opravy - PD v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích 
v rámci 3. změny rozpočtu

Rezerva rozpočtu

přesun na novou položku výdaje na referendum v kapitole 14 - vnitřní 
správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu

snížení položky SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době 
nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 4. 
změny rozpočtu

zvýšení položky dětské hřiště Dražkovice  v kapitálových výdajích v 
kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu

přesun na položku rekonstrukce prostor a pořízení DHM v kapitole 34 
- knihovna v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu

zvýšení položky rekonstrukce, investice - PD v kapitálových výdajích v 
kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu

přesun na položku bezpečnostní kamery v kapitole 14 - vnitřní správa 
v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu

přesun na položku knihovna v kapitole 34 - knihovna v provozních 
výdajích v rámci 2. změny rozpočtu

     Z toho:

snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné 
v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 3. změny 
rozpočtu

zvýšení rezervy z finančního vypořádání za r. 2020 (vlastní prostředky)

vytvoření nové položky nekapitálové příspěvky a náhrady  v 
nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu
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ZMO 
15.12.2021 5 500,00
ZMO 
15.12.2021 80 000,00
ZMO 
15.12.2021 90 000,00
ZMO 
15.12.2021 270 000,00
ZMO 
15.12.2021 700 000,00
ZMO 
15.12.2021 70 000,00

ZMO 
15.12.2021 2 500 000,00

ZMO 
15.12.2021 850 000,00

ZMO 
15.12.2021 80 000,00

ZMO 
15.12.2021 120 000,00
ZMO 
15.12.2021 50 000,00

ZMO 
15.12.2021 120 000,00
ZMO 
15.12.2021 80 000,00
ZMO 
15.12.2021 180 000,00

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 16 935 300,00

snížení položky SDÚ - provoz v kapitole 15 - životní prostředí v 
běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu
snížení položky SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek v rámci 4. změny 
rozpočtu

snížení položky dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných 
výdajích  v rámci 4. změny rozpočtu
snížení položky sociální a zdravotní  pojištění, ostatní pojištění 
zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) v kapitole 14 - vnitřní 
správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu
snížení položky životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní v 
kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v 
kapitole 14 -vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny 
rozpočtu

snížení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v 
rámci 4. změny rozpočtu

snížení položky knihovna v běžných výdajích v kapitole 34 - knihovna 
v rámci 4. změny rozpočtu

snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době 
nemoci  v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. 
změny rozpočtu

snížení položky stavební úpravy a změna DZ u BD 2654,  ul. 
Rokycanova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. 
změny rozpočtu

snížení položky veřejná griloviště v kapitole 15 - životní prostředí v 
kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšit položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových 
příjmech v rámci 4. změny rozpočtu

snížení položky opravy a údržba komunikací  (vč. dopr. značení a 
kanalizace)v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích v rámci 4. změny 

snížení položky PD - opravy v rámci 4. změny rozpočtu



 26 

Tab. č. 4 - Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2021 

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY                       
A HŘIŠTĚ                                                                     
V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ                                                                                                                                                    
Z toho: 

Rozpis                       
rozpočtu                   

k 31.12.2021                                          
v tis. Kč 

Skutečné čerpání                         
k 31. 12. 2021                        

v Kč  

Čerpání                   
v % 

seč 1 646,0 1 388 882,87 84,4% 
péče o zeleň (záhony, ploty, pletí, ořezy, 
kácení, listí, odpadky) 1 884,5 1 340 050,31 71,1% 

výsadby (stromů, keřů) 550,0 396 063,60 72,0% 

zálivka 367,0 240 083,00 65,4% 

stříhání živých plotů 415,0 0,00 0,0% 

PD (neinvestiční) 10,0 0,00 0,0% 

ostatní služby  100,0 36 531,04 36,5% 

podlimitní TZ 18,4 18 357,64 99,8% 

DDHM 151,6 130 639,85 86,2% 

materiál (ostatní) 54,0 53 534,80 99,1% 

konzultace, posudky 7,0 0,00 0,0% 

opravy a udržování 53,0 52 443,52 99,0% 

psí exkrementy 320,0 276 498,08 86,4% 
údržba hřišť, hracích prvků, jejich 
pořízení 880,0 740 187,85 84,1% 

CELKEM 6 456,5 4 673 272,56 72,4% 

    
POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA 
KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. 
ZNAČENÍ A KANALIZACE)                                                                     
V KAPITOLE 27 - DOPRAVA                                                                                                                                                   
Z toho: 

Rozpis                       
rozpočtu                   

k 31.12.2021                                          
v tis. Kč 

Skutečné čerpání                         
k 31. 12. 2021                        

v Kč  

Čerpání                   
v % 

silnice vč.  dopr. značení a kanalizace 
(kromě oprav po zimě) 1 136,0 806 129,61 71,0% 

opravy silnic po zimě 50,0 44 113,70 88,2% 
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. 
dopr. značení a kanalizace (kromě oprav 
po zimě) 674,0 461 522,80 68,5% 
opravy chodníků, parkovišť a ostatních 
ploch po zimě 0,0 0,00 x 

pohotovost 40,0 7 809,15 19,5% 

CELKEM 1 900,0 1 319 575,26 69,5% 
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Tab. č. 5 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2021 

Akce Termín Popis Plán 2021                
v Kč 

Plán 2021                                                        
po úpravě                  

dne 23. 6. 2021                      
v Kč 

Plán 2021                                                        
po úpravě                  

dne 4. 11. 2021                      
v Kč 

Skutečné čerpání              
v Kč                                                   

k 31. 12. 2021 

Zbývající 
prostředky               

k 31. 12. 2021            
v Kč *)                 

Dětský karneval 1-3/2021 Karneval pro veřejnost, DDM, DK 
Dukla 50 000,00 1 800,00 1 800,00 

       1 800,00 Kč (ostatní 
prostředky byly 

přesunuty na jinou akci) 
0,00 

Masopust – lidová veselice 2-3/2021 

Karnevalový průvod masek ve 
spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za 
doprovodu dechové hudby, ukončený 
koncertem, případně ochutnávkou 
v DK Dukla 

35 000,00 0,00 0,00 
akce se nekonala, 

prostředky byly přesunuty                    
na jinou akci 

0,00 

Počítačový kurz 1-12/2021 
Podpora počítačové gramotnosti 
seniorů, ve spolupráci s 
příspěvkovými organizacemi města 

30 000,00 30 000,00 0,00 
akce se nekonala, 

prostředky byly přesunuty                    
na jinou akci 

0,00 

Zelený čtvrtek 3-4/2021 Ochutnávka zeleného piva pro 
veřejnost 15 000,00 0,00 0,00 

akce se nekonala, 
prostředky byly přesunuty                      

na jinou akci 
0,00 

Slavnost MO Pardubice V 
přesunutí termínu             
na 9/2021 
(původně 3-7) 

Hudební vystoupení, atrakce a 
soutěže pro děti 255 000,00 293 200,00 293 200,00 291 935,00 1 265,00 

Opékání buřtů 5-11/2021 Hudební vystoupení, občerstvení 30 000,00 30 000,00 30 000,00 28 343,00 1 657,00 
Pohádková cesta 9/2021 Akce pro děti a rodiče 60 000,00 120 000,00 120 000,00 117 022,40 2 977,60 
Ochutnávka 
Svatomartinského vína 11/2021 DK Dukla – ochutnávka vína pro 

veřejnost 40 000,00 40 000,00 40 000,00 39 813,85 186,15 
Rozsvěcení vánočního 
stromečku 11-12/2021 První adventní neděle – akce pro 

veřejnost 50 000,00 50 000,00 80 000,00 24 472,00 Kč (akce 
musela být zrušena) 55 528,00 

Vánoční punč 12/2021 

Vánoční koledy a ochutnávka punče 
na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a 
Dražkovicích za doprovodu koled 
skupiny Pernštejnka 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 akce musela být zrušena 35 000,00 

CELKEM     600 000,00 600 000,00 600 000,00 503 386,25 96 613,75 
*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k uvedenému datu. 
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3 Přijaté a poskytnuté dotace v r. 2021 
 
Městský obvod obdržel v r. 2021 dotaci od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce, ze 
které byl uhrazen celý podíl na vyplacených platech a odvodech za VPP (vč. doplatku dotace 
za listopad 2020 ve výši 0,25 tis. Kč). Dále městský obvod přijal od Ministerstva financí zálohu 
na dotaci na výdaje vynaložené v r. 2021 na parlamentní volby. Poskytnutá záloha na dotaci 
pokryla většinu výdajů na volby (doplatek ve výši 13,1 tis. Kč bude městu převeden v rámci 
finančního vypořádání za r. 2021). Všechny dotace, které v r. 2021 městský obvod obdržel, 
byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány (viz tab. č. 6 na str. 28). 
Schválené dotace poskytnuté z rozpočtu městského obvodu v r. 2021 příjemcům na akce, které 
se uskutečnily, byly dle vyúčtování doložených příjemci dotací použity na stanovený účel, příp. 
příjemci nevyčerpanou část dotace řádně vrátili zpět městskému obvodu. Tři akce probíhají 
v r. 2022, proto na ně bude vyúčtování teprve předloženo.  Dotace schválené na akce, které se 
neuskutečnily, buď vůbec nebyly vyplaceny, nebo žadatelé vrátili poskytnutou dotaci ve 
stanovené lhůtě zpět na účet městského obvodu. Část těchto nepoužitých prostředků bylo 
možno znovu zapojit do rozpočtu městského obvodu na r. 2021 a do programu určeného pro 
poskytování dotací v r. 2021. Ve dvou případech podali příjemci vyúčtování po lhůtě stanovené 
směrnicí pro poskytování dotací a smlouvou, ale ještě v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě 
k předložení vyúčtování. Proto jim byl dle uvedené směrnice a smlouvy uložen odvod do 
rozpočtu městského obvodu ve výši 10 % z poskytnuté dotace a po stanovenou dobu jim nelze 
poskytnout žádnou dotaci (viz tab. č. 7 na str. 29-35). 
 

 
Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2021 

 
 

Poskytovatel Účel 

Přijatá 
dotace -
doplatek                 
na výdaje 
uhrazené                      
v r. 2020                 

v Kč 

Přijatá 
dotace            

na výdaje                                  
uhrazené                 
v r. 2021                                  

v Kč 

Celkem 
přijatá dotace                    

v r. 2021                                 
v Kč 

Uhrazené 
výdaje                 

v r. 2020                 
s nárokem               

na doplatek    
dotace v r. 
2021 v Kč                      

Čerpání -
hrazené             
výdaje                      

v r. 2021                                  
v Kč 

Celkem 
výdaje 

související            
s dotací                                         

v Kč 

Rozdíl 
mezi 

výdaji                     
a přijatou 

dotací                                  
v Kč 

ÚP ČR 

veřejně 
prospěšné 
práce 
(spolufin.  
z ESF) 0,00 820 992,00 820 992,00 0,00 820 992,00 820 992,00 0,00 

ÚP ČR 
veřejně 
prospěšné 
práce   250,00 394 537,00 394 787,00 250,00 394 537,00 394 787,00 0,00 

Ministerstvo 
financí 

parlamentní 
volby                  
v r. 2021 0,00 621 642,56 621 642,56 0,00 634 730,49 634 730,49 13 087,93 

CELKEM 250,00 1 837 171,56 1 837 421,56 250,00 1 850 259,49 1 850 509,49 13 087,93 
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Tab. č. 7 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden–prosinec 2021 

Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč 

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     

do 
rezerv                               

v r. 2021                    
v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpaná 

dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 

RMO                 
25. 2. 2021                
(RMO 
22.4.2021 
přeschválilo 
termín a 
splnění účelu 
dotace u 6/20 
a 7/20) 

Atletika Bez 
Bariér z. s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

Podpora handicapované mládeže“ 
v období leden – prosinec 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Velká cena Pardubic v atletice 
handicapovaných dne 9. 5. 2021 
(po přeschválení termínu RMO je 
stanoveno splnění účelu na 30. 
11. 2021)  10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Školní atletický parapohár“ dne 
10. 6. 2021 (po přeschválení 
termínu RMO je stanoveno 
splnění účelu na 30. 11. 2021)  10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 nekonalo se 

 

RMO              
23. 6. 2021 rezerva rady na akci „Pardubice Bez Bariér 

OPEN“ dne 19. 9. 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00  vyúčtováno 
 

CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR 40 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00   
 

RMO              
23. 6. 2021 

Basketbalový 
klub 
Pardubice,  
z. s. Pardubice 

rezerva 
místostarosty 

na akci „Soustředění 
mládežnických týmů BK 
Pardubice“ v srpnu 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00   
 

RMO              
23. 6. 2021 

GameCon z. 
s., Praha rezerva rady 

na akci „GameCon 2021, festival 
nepočítačových her“ 15. 7. 2021 
– 18. 7. 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM GAMECON 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00   
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Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč  

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     
do rezerv                               
v r. 2021                    

v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpaná 

dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 

RMO            
22. 4. 2021 Hvězda 

Pardubice z. 
s.,  Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

Desítka Hvězdy Pardubice a 
Dětský den s atletikou“ v období 
květen – říjen 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Pardubický atletický mítink 
2021“ v období květen – říjen 
2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO                
4.11.2021 rezerva rady na akci „Mikulášský běh 2021“ 

dne 4. 12. 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 
 

CELKEM HVĚZDA PARDUBICE 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00   
 

RMO                
4.11.2021 

Mateřská 
škola 
Benešovo 
náměstí,  
Pardubice 

rezerva 
starosty 

na akci „Svatomartinské slavnosti s 
příjezdem Sv. Martina na koni“ dne 
10. 11. 2021 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00  vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Mobilní planetárium – 3D 
projekce“ dne 9. 11. 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

rezerva 
místostarosty 

na akci „Vánoce na zámku“ dne 8. 
12. 2021 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nekonalo se 

 

CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 13 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00   
 

RMO              
23. 6. 2021 

Mateřská 
škola 
Pardubice – 
Dražkovice  

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Pardubice – moje město“ v 
období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Chraňme planetu Zemi“ v 
období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 (na 
nákup úklidových prostředků pro 
děti, lopaty hrábě apod.)  5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Zebra – dopravní výchova“ 
v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00  vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Chci být zdravý a tudy cesta 
vede…“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 
2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00  vyúčtováno 

 

CELKEM MŠ DRAŽKOVICE 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00   
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Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč  

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     
do rezerv                               
v r. 2021                    

v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpan

á dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 

RMO                 
25. 2. 2021 

Mateřská 
škola 
Pardubice - 
Jesničánky 

ORJ 33 - 
komise 

Přeskoč duhu – 2. část“ v období 
leden – červen 2021  6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Kde domov můj – 2. část“ v období 
leden – březen 2021 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Cestujeme po Zemi“ v období únor – 
červen 2021 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Velikonoční tvoření“ v období březen 
– duben 2021 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO              
23. 6. 2021 

rezerva 
starosty 

na akci na akci „Hrajeme si s 
papírem“ v září 2021-lednu 2022 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

na akci na akci „Dílna jako u dědy“ v 
říjnu-listopadu 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

rezerva 
starosty 

na akci „Přírodní živly – 1. část: Vítr“ 
v září - prosinci 2021 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

rezerva 
starosty 

na akci „Lidové tradice“ v září - 
listopadu 2021 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO                
4.11.2021 

rezerva 
starosty 

na akci „Tvoříme z netradičního 
materiálu“ v únoru 2022 – červnu 
2022 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 

probíhá 
 v r. 2022 

 

rezerva 
starosty 

na akci „Přírodní živly - voda“ v 
lednu 2022 – červnu 2022 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 

probíhá 
 v r. 2022 

 

rezerva 
místostarosty 

na akci „Cesta do vesmíru“ v lednu 
2022 – dubnu 2022 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 

probíhá 
 v r. 2022 

 

CELKEM MŠ JESNIČÁNKY 51 400,00 0,00 51 400,00 39 400,00 0,00    

RMO           
22. 4. 2021 

Mateřská 
škola 
Kamarád 
Pardubice, 
Teplého 

ORJ 33 - 
komise Dětský karneval“ dne 10. 2. 2021 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

vyúčtováno 
po termínu 

 

ORJ 33 - 
komise 

Rozloučení s předškoláky“ dne 15. 6. 
2021 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM MŠ KAMARÁD 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00    
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Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč  

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     

do 
rezerv                               

v r. 2021                    
v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpaná 

dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 
RMO            
22. 4. 2021 

Mateřská 
škola Motýlek 
Pardubice,                 
Josefa Ressla  

ORJ 33 - 
komise Čarodějnický rej“ dne 26. 5. 2021 

4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 
vyúčtováno 
po termínu 

 

RMO            
22. 4. 2021 

ORJ 33 - 
komise Pohádkový den dětí“ dne 1. 6. 2021 8 250,00 0,00 8 250,00 8 250,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM MŠ MOTÝLEK 12 750,00 0,00 12 750,00 12 750,00 0,00    

RMO              
23. 6. 2021 

NOE – 
Křesťanská 
základní škola 
a mateřská 
škola v 
Pardubicích  

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Den předškoláka“ dne 22. 
9. 2021 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 nekonalo se 

 

CELKEM NOE - ZŠ A MŠ 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00    

RMO            
22. 4. 2021 

Pardubický 
klub kouzel a 
magie, z. s. 

ORJ 33 - 
komise Provoz muzea kouzel v roce 2021 

10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM PARDUBICKÝ KLUB KOUZEL A MAGIE 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00    

RMO                
4.11.2021 

Ratolest, 
dětská péče a 
léčebná 
rehabilitace,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Vánoční besídka aneb co 
jsme se zatím v jesličkách naučili“ 
v prosinci 2021  2 880,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO              
23. 6. 2021 

rezerva 
starosty 

na akci „Předávání pamětního listu 
alias poslední den v jesličkách dne 
31. 8. 2021 4 700,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM RATOLEST PARDUBICE 7 580,00 0,00 7 580,00 7 580,00 0,00    
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Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč  

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     

do 
rezerv                               

v r. 2021                    
v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpaná 

dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 
RMO                
4.11.2021 

SDH 
Dražkovice    rezerva rady na akci „Mikulášská besídka“ dne 3. 

12. 2021 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nekonalo se 
 

CELKEM SDH DRAŽKOVICE 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

RMO              
23. 6. 2021 SKP – 

CENTRUM,            
o. p. s.,  

rezerva 
starosty 

na akci „Letní kino“ v červenci - 
srpnu 2021 4 000,00 0,00 4 000,00 3 994,00 6,00 vyúčtováno 

 

RMO                
4.11.2021 rezerva rady na akci „Vánoce v azylovém domě“ v 

prosinci 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 
 

CELKEM SKP PARDUBICE 14 000,00 0,00 14 000,00 13 994,00 6,00    

RMO            
22. 4. 2021 
(23.6.2021 
přeschválení 
termínu; 
2.9.2021 
další 
přeschválení 
termínu) 

Sportovní klub 
Dražkovice, 
Dražkovice  

ORJ 33 - 
komise 

Dětský den“  (konání původně dne, 
29. 5. 2021, po přeschválení bylo 
splnění účelu do  31. 8. 2021; po 
dalším přeschválení splnění účelu 
do 30.10.2021) 

10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO              
23. 6. 2021 rezerva rady Posvícení v Dražkovicích“ dne 4. 

9. 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 
 

CELKEM SK DRAŽKOVICE 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00    

RMO                
4.11.2021 

Spolek pro 
podporu 
waldorfské 
pedagogiky 
v Pardubicích              

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Vánoční loutková pohádka“ v 
prosinci 2021, s tím, že splnění účelu 
dotace bude dosaženo nejpozději 31. 
12. 2021 

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 nekonalo se 

 

CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00    
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Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč  

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     
do rezerv                               
v r. 2021                    

v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpaná 

dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 
RMO                
4.11.2021 Šumák z. s., 

Blato 72 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Zimní akce pro rodiny s dětmi 
v Pohádkové zahradě“ od 28. 11. 2021 
do 24. 12. 2021 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO            
22. 4. 2021 

ORJ 33 - 
komise 

„Pohádková zahrada - provoz“ v 
období květen – prosinec 2021  10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM ŠUMÁK, BLATO 19 700,00 0,00 19 700,00 19 700,00 0,00    

RMO            
22. 4. 2021  
(13.5.2021 
přeschváleno 
splnění 
účelu)  

TAJV, z. s., 
Poděbrady 

ORJ 33 - 
komise 

Sportovní den mládeže s TAJV v MO 
Pardubice V“ dne 18. 5. 2021 (po 
přeschválení RM bylo splnění účelu do 
31.10.2021) 

3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM TAJV PODĚBRADY 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00    

RMO              
23. 6. 2021 

Základní škola 
a mateřská 
škola  
Pardubice, 
Artura Krause  

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Zážitkový pobyt“ 29. 9. 
2021 – 1. 10. 2021  5 000,00 0,00 5 000,00 4 800,00 200,00 vyúčtováno 

 

RMO                
4.11.2021 

rezerva 
místostarosty 

na akci „Adventní setkání“ dne 9. 12. 
2021 6 000,00 0,00 6 000,00 5 500,00 500,00 vyúčtováno 

 

CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE 11 000,00 0,00 11 000,00 10 300,00 700,00    

RMO                 
25. 2. 2021 

Základní škola 
Pardubice, 
Benešovo 
náměstí 

ORJ 33 - 
komise 

„Oslava 60. výročí otevření školy 
– 1. stupeň“ v období květen – 
červen 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

ORJ 33 - 
komise 

Oslava 60. výročí otevření školy – 
2. stupeň“ v období květen – 
červen 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO                
4.11.2021 

rezerva 
starosty 

na akci „Mikulášská nadílka“ dne 6. 
12. 2021 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00    
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Schváleno Subjekt Zdroj Účel 

Schválená 
částka 
dotace                

v r. 2021                
v Kč  

V rozpočtu 
přesunuto 

zpět                 
na položku 
příspěvky/     
do rezerv                               
v r. 2021                    

v Kč 

Vyplacená 
dotace                          

v r. 2021               
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem               
v r. 2021                  

v Kč  

Vrácená 
nevyčerpaná 

dotace                 
v r. 2021                 

v Kč 

Poznámka 

 

RMO              
23. 6. 2021 

Základní škola 
Pardubice, 
Josefa Ressla 

rezerva 
starosty 

na vybavení pro sportovní kroužky, 
s tím, že splnění účelu dotace bude 
dosaženo nejdéle 30. 6. 2022 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO              
23. 6. 2021 

rezerva 
starosty 

na vybavení pěveckého sboru, s 
tím, že splnění účelu dotace bude 
dosaženo nejdéle 30. 6. 2022 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

RMO              
23. 6. 2021 

rezerva 
starosty 

na vybavení pro výtvarné kroužky, 
s tím, že splnění účelu dotace bude 
dosaženo nejdéle 30. 6. 2022 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 vyúčtováno 

 

CELKEM ZŠ J. RESSLA 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00   
 

CELKEM 322 930,00 4 000,00 307 930,00 278 224,00 17 706,00    
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4 Informace o pohledávkách a dalším majetku 
 
Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 138,7 tis. Kč patří především 
zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné 
odborných tiskovin. V položce pohledávky vůči SR je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP 
(z důvodu časového rozlišení – nárok za prosinec 2021) a nárok na doplatek dotace za 
parlamentní volby.  Dlouhodobé zálohy jsou zálohy na služby ČSOB a České pošty. 
Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně 
závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou 
MO. Úřad městského obvodu vymáhal nedoplatky přednostně daňovými exekucemi. 
Ve vybraných případech byly dluhy předány k vymáhání soudnímu exekutorovi. Pohledávky 
vedené v podrozvahové evidenci ve výši 33,6 tis. Kč zahrnují nedobytné pohledávky na 
místním poplatku za TKO, ze psů a za užívání veř. prostranství (viz tab. č. 8). 

 
Tab. č. 8 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2021 

Popis položky 
Konečný zůstatek                

k 31. 12. 2021                            
v Kč 

   Pohledávky z MP TKO - celkem 4 553 579,32 
                                        - nedoplatky 5 018 244,32 
                                        - přeplatky -464 665,00 
   Pohledávky z MP ze psů - celkem 37 217,46 
                                        - nedoplatky 54 532,46 
                                        - přeplatky -17 315,00 
   Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství 152 591,03 
   Pohledávky z přestupků - celkem 1 264 831,00 
                                        - nedoplatky 1 264 909,00 
                                        - přeplatky -78,00 

Pohledávky z přestupků - blok. pokuty  na místě zaplacené 0,00 
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty  na místě nezaplacené 8 972,00 
Pohledávky - správní delikty 0,00 

   Pohledávky - pořádkové pokuty OSV 3 500,00 
   Pohledávky - ostatní pokuty (jiné) 0,00 
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů (brutto) 6 020 690,81 
CELKEM opravné položky k pohledávkám z rozpočtových příjmů -4 471 956,55 
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů po započtení OP (netto) 1 548 734,26 
Krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům 138 677,00 
Pohledávky vůči SR (dotace) 88 087,93 
Pohledávky za zaměstnanci 1 549,00 
Krátkodobé zálohy na dotace 12 000,00 
Odběratelé  20 028,67 
Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 
Dlouhodobé zálohy na dotace 0,00 
Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy 4 300,00 
Pohl. ze záloh na DM dodavatelům  0,00 
Pohledávky v podrozvahové evidenci  33 622,89 
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Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 9 je členěn podle předpisů upravujících 
účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví a s metodikou města. 
Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádí odpisy, má ve 
sloupečku netto hodnotu sníženou o oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši 
při zařazení do užívání).  
Položkou, která v r. 2021 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové 
dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, investice v životním prostředí a dopravě atd.). 
Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se Statutem 
převádí   městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech. Položkou, která také 
zaznamenala výraznější pohyb, byl DHM, protože se pořídil nový traktor pro pracovní četu 
a naopak se vyřazovalo multifunkční zařízení. Ke změnám došlo také u drobného 
dlouhodobého hmotného majetku. Podle nové metodiky MmP k účtování o majetku se od r. 
2019 na této majetkové položce evidují také např. lavičky, koše, sušáky, jednotlivé prvky atd., 
(pokud nepřesáhnou stanovenou hranici pořizovací ceny, sledují se na ostatním drobném 
hmotném majetku). V rámci této skupiny majetku byly v r. 2021 pořízeny např.  stůl, skříně, 
skříňky, kovová skříň, kancelářské křeslo, přístavba ke stolu, nábytek do nové knihovny, koš 
na psí exkrementy, psí pisoáry, hvězda na vánoční strom, podstavec pod betlém, sušáky a 
lavičky. V r. 2021 se také vyřadil nefunkční drobný dlouhodobý hmotný majetek vč. staré 
výpočetní techniky.  
Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného 
v podrozvahové evidenci, pořizovala se např. podložka pod židli, koše na psí exkrementy, 
kalkulačka, mobil, zařízení pro přenosný internet, skříňky, vybavení na volby, mikrovlnná 
trouba a vyřazoval se starý nefunkční majetek vč. výpočetní techniky. 
 
 

Tab. č. 9 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r.  2021 

Položka 

Počáteční 
stav                                       

k 1.1.2021              
v Kč 

Přírůstky             
v r. 2021         

v Kč 

Úbytky                
v r. 2021        

v Kč 

Konečný stav                                                           
k 31.12.2021                                

v Kč 
Brutto Netto 

urbanistická studie 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 200 134,00 
DHM - pracovní stroje 661 520,00 277 698,00 0,00 939 218,00 640 265,00 
DHM - výpočetní technika 188 774,00 0,00 77 730,00 111 044,00 22 938,00 
DHM - dopravní prostředky 895 936,00 0,00 0,00 895 936,00 674 246,00 
DHM - inventář 473 936,70 0,00 0,00 473 936,70 97 341,68 
nedokončený dlouhodobý majetek 
(PD, probíhající akce) 2 413 369,00 16 466 782,22 2 337 594,20 16 542 557,02 16 542 557,02 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 450 493,50 0,00 0,00 450 493,50 0,00 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 129 144,96 278 194,77 41 382,90 3 365 956,83 0,00 
CELKEM  9 333 174,16 17 022 674,99 2 456 707,10 23 899 142,05 18 177 481,70 
ostatní drobný hmotný     
a nehmotný majetek vedený 
na podrozvahových účtech              478 691,34 38 381,30 2 391,00 514 681,64 514 681,64 
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5 Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2021  

 
Návrh finančního vypořádání za r. 2021 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek  
na bankovních účtech (základním, příjmovém a výdajovém) k 31. 12. 2021 ve výši 
42 437 312,68 Kč, který zahrnuje přebytky příjmů z r. 2021 a ušetřené nebo nevyčerpané 
prostředky z r. 2021, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2021 ve výši 
374 669,44 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky č. 
10-13 na str. 39-40). Celkem tedy činí zdroje 42 811 982,12 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 
2022 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny vykazují částky ve 
výši 42 437,3 tis. Kč a 374,7 tis. Kč, tj. celkem 42 812 tis. Kč).  
Tyto zdroje z r. 2021 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2022 ještě před 
finančním vypořádáním za r. 2021, a to celkem ve výši 25 491,1 tis. Kč (viz tabulka č. 10 na 
str. 39). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2022 zapojeno 17 815,1 tis. Kč a další 
prostředky z r. 2021 ve výši 7 676 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2022 v rámci 1. 
změny rozpočtu na r. 2022. 
K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2021 tedy zbývá 17 320 882,12 Kč 
(v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlování vykazuje částka 17 320,9 tis. 
Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2022 
prostřednictvím dále uvedených rozpočtových opatření (viz str. 43-44).  
Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2021 
představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2021, který činil 436 875,83 Kč, 
a doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2021 ve výši 223 703 Kč dle směrnice pro 
hospodaření s fondem (v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlování vykazují 
částky 436,9 tis. Kč a 223,7 tis. Kč), tj. celkem 660 578,83 Kč. Část těchto prostředků ve výši 
322,4 tis. Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 před finančním 
vypořádáním (viz tabulky č. 14-16 na str. 41-42).  
K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2021 tedy zbývá 
338 178,83 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlení vykazuje částka 
338,2 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2022 (viz 
rozpočtová opatření na str. 44).  

Dle metodiky používané od loňského pololetí pro vykazování převodů finančních prostředků 
mezi městem a městskými obvody a převodů do sociálního fondu, kterou vypracoval OE MmP, 
se prostředky z finančního vypořádání za r. 2021 s městem vykazují v části konsolidační 
převody – příjmy a vlastní prostředky převáděné z r. 2021 se uvádějí v části financování. Užití 
těchto prostředků se vykazuje ve výdajích, doplnění zálohového přídělu za r. 2021 do sociálního 
fondu pak v části konsolidační převody – výdaje. Pokud jde o sociální fond, doplatek 
zálohového přídělu za r. 2021 se vykazuje v příjmech sociálního fondu a prostředky fondu 
převáděné z r. 2021 se zobrazují ve financování sociálního fondu. Užití těchto prostředků se 
uvádí ve výdajích sociálního fondu. 

Hospodářský výsledek za r. 2021 činil 24 612 662,54 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, 
který je součástí účetní závěrky. 
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Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání  
 MO Pardubice V za r. 2021 

 

ZDROJE údaje v Kč 

Zůstatek běžných účtů (ZBÚ+PÚ+VÚ) k 31. 12. 2021                                                                               42 437 312,68 

Finanční vypořádání s městem za rok 2021 374 669,44 
Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody) 0,00 

ZDROJE CELKEM 42 811 982,12 

  

VÝDAJE údaje v Kč 

Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do rozpočtu na r. 2022 
před finančním vypořádáním celkem 25 491 100,00 

● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do schváleného rozpočtu                          
na  r. 2022 17 815 100,00 
● Zapojení  nevyčerpaných prostředků   z  r. 2021 do  rozpočtu  2022 
při 1. změně rozpočtu na r. 2022 7 676 000,00 

                Z toho na položku:      
 péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní   
prostředí 496 000,00 
investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích 350 000,00 
rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích 500 000,00 
investice v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích 120 000,00 
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č.p. 128 a č.p. 140 v kapitole 27  - 
doprava v kapitálových výdajích 750 000,00 
rekonstrukce části chodníku Dražkovice  - východ v kapitole 27 – doprava 
v kapitálových výdajích 5 000 000,00 
knihovna v běžných výdajích v kapitole 34 - knihovna 200 000,00 
knihovna v kapitálových výdajích v kapitole 34 - knihovna 100 000,00 
společenské akce MO Pardubice V v kapitole 33 v běžných výdajích 60 000,00 
krajinářské studie Dražkovice v kapitole 15 - životní prostředí v běžných 
výdajích 100 000,00 

Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2021 k zapojení do rozpočtu  
na r. 2022 v rámci finančního vypořádání za r. 2021 celkem 17 320 882,12 
                Z toho na položku:      

péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní 
prostředí 500 000,00 
edukativní prvky v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí 600 000,00 
investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí 350 000,00 
investice v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava 350 000,00 
financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 
dle směrnice 223 703,00 
rezerva rozpočtu 15 297 179,12 

VÝDAJE CELKEM 42 811 982,12 
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Tab. č. 11 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2021 

  údaje v Kč  
Daňové příjmy za r. 2021 - dorovnání -8,00 
Doplatek dotace za volby 13 087,93 
Pojistné náhrady z r. 2021 49 655,00 
Doplatek výdajů za referendum 635,00 
Finanční vypořádání rež. nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna -10 823,00 
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 128 063,98 
25 % z nájemného  pozemků za rok 2021 194 058,53 

CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2021 374 669,44 

Tab. č. 12 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2021 

údaje v Kč 
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2021 41 334 180,06 
Příjmy  v r. 2021 (bez příjmů sociálního fondu) bez finančního vypořádání s městem 55 624 161,17 
Finanční vypořádání s městem za r. 2020 321 964,09 
Výdaje v r. 2021  (vč. přídělu do sociálního fondu)  -54 842 992,64 
Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody) 0,00 
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2021 42 437 312,68 

 

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku běžných účtů k 31. 12. 2021 

údaje v Kč 
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2021 dle tříd: 9 218,1 
Z toho: daňové příjmy 9 187,5 
                   transfery DPH 8 801,2 
                   správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 13,4 
                   místní poplatky 372,9 
             nedaňové příjmy 30,7 
             kapitálové příjmy 0,0 
            dotace 0,0 

konsolidační převody - příjmy -0,1 
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2021 dle kapitol: 33 219,2 
Z toho: 13 - sociální dávky 0,0 
            14 - vnitřní správa  964,7 
            15  - životní prostředí 3 273,6 
            27 - doprava 11 053,5 
            33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura 164,8 
            34 - knihovna 703,7 
            98 - rezervy 17 058,9 

konsolidační převody - výdaje 0,0 
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2021 celkem 42 437,3 
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Tab. č. 14 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu  
MO Pardubice V za r. 2021 

 

ZDROJE  údaje v Kč 

Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2021               436 875,83 

Doplatek přídělu za r. 2021 do sociálního fondu dle směrnice 
pro hospodaření se sociálním fondem*)  223 703,00 

ZDROJE CELKEM 660 578,83 
 

VÝDAJE údaje v Kč 
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2021                 
do rozpočtu na r. 2022 před finančním vypořádáním celkem 322 400,00 

● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do 
schváleného rozpočtu na r. 2022 

322 400,00 

Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu                        
na r. 2022 v rámci finančního vypořádání za r. 2021 338 178,83 

 Z toho na položku:     

              příspěvek na reprezentaci 0,00 

              kulturní, společenské a sportovní aktivity 0,00 

              ozdravný program 0,00 

             stabilizační program 0,00 

              bankovní poplatky 0,00 

              rezerva 338 178,83 

VÝDAJE CELKEM 660 578,83 

*) Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu 
za r. 2021 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových 
prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2021. 
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Tab. č. 15 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r.  2021 
údaje v Kč 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021 358 617,19 
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2021 385 000,00 
Doplatek přídělu za r. 2021 do sociálního fondu  dle směrnice pro 
hospodaření se sociálním fondem  206 196,00 
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2021 140,64 
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2021 513 078,00 
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2021 436 875,83 

 
 
 

Tab. č. 16 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2021 
 

údaje v Kč 
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2021 0,1 
Z toho:  úroky 0,1 

   zálohový a doplňkový příděl 0,0 
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2021 436,8 
Z toho: příspěvek na stravné 70,1 
            příspěvek na reprezentaci 2,8 
            kulturní, společenské a sportovní aktivity 12,0 
            ozdravný program 0,0 
            stabilizační program 47,0 
            bankovní poplatky 0,6 
            rezerva sociálního fondu 304,3 
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2021 436,9 
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6 Jednotlivá rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021 

V rámci závěrečného účtu za r. 2021 jsou navržena následující rozpočtová opatření, 
kterými se zbývající prostředky z finančního vypořádání za r. 2021 zapojují do rozpočtu 
na r. 2022 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022: 

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 500 tis. 
Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 
15 – životní prostředí o tutéž částku  
Z doposud nepřevedených ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2021 se zvyšuje položka 
určená na péči o zeleň, prvky a hřiště (prostředky budou použity např. na zajištění seče, kterou 
letos nemohla zajistit SDÚ kvůli nízkému počtu členů, výměnu vazeb na stromech na území 
MO, na následnou péči atd.).   
  
2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 600 tis. 
Kč a současné vytvoření nové položky edukativní prvky v kapitálových výdajích 
v kapitole 15 – životní prostředí v též částce 
Nevyčerpané prostředky z r. 2021 se použijí na nové položce určené pro pořízení edukativních 
prvků. Jedná se o dřevěné prvky s výchovným obsahem (např. poznávání rostlin nebo zvířat, 
různé kvízy s přírodní tématikou, rozvoj motorických schopností atd.). Většinou mají podobu 
tabulí zabudovaných do země, vyrábějí se ale také např. věže apod.. Zatím se zvažuje umístění 
těchto prvků u lesoparku, příp. na Vinici. 
 
3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 350 tis. 
Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 – životní 
prostředí o tutéž částku 
Z ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2021 se posiluje položka určená na investice 
v kapitole 15 - životní prostředí. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro případné 
úpravy investičního charakteru v zeleni, u kontejnerových stání nebo na hřištích na základě 
aktuální potřeby nebo na základě podnětu občanů. 
 
4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 350 tis. 
Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava 
o tutéž částku 
Navrhuje se zvýšit o 350 tis. Kč položku investice v kapitole 27 - doprava. Tyto prostředky 
budou sloužit jako rezerva pro případné menší výdaje v kapitole doprava, které budou mít 
investiční charakter dle aktuální potřeby a dle podnětů ze strany občanů, může jít např. na 
zábradlí či plůtky u chodníků, na zpevněných plochách apod. 
 
5. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 223,7 tis. 
Kč a současné vytvoření nové položky doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 
2021 dle směrnice v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v téže částce  
Uvedené prostředky (přesně částka 223 703,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
rozpočtována ve výši 223,7 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek 
základního přídělu za r. 2021 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem. 
  
6. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 14 922,5 
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tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku  
Zbývající ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021 se zatím převádějí do rezervy 
rozpočtu (přesně jde o částku 14 922 509,68 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
rozpočtována ve výši 14 922,5 tis. Kč).  
 
7. Vytvoření nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2021 v běžných příjmech 
v části konsolidační převody – příjmy ve výši 374,7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy 
rozpočtu o tutéž částku  
Přes uvedenou novou položku v části konsolidačních převody - příjmy se do rozpočtu 
městského obvodu převádějí prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2021 (přesně 
jde o částku 374 669,44 Kč). Současně se o tyto prostředky posiluje rezerva rozpočtu. 

8. Vytvoření nové položky doplatek přídělu za r. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření 
se SF v běžných příjmech v rámci sociálního fondu ve výši 223,7 tis. Kč a současné zvýšení 
rezervy sociálního fondu o tutéž částku  
9. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2021 v rámci sociálního fondu  
o 114,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku  
Doplatek přídělu za r. 2021 (přesně částka 223 703,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
rozpočtována ve výši 223,7 tis. Kč) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2021 
(přesně částka 114 475,83 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 114,5 
tis.), tj. celkem 338 178,83 Kč (z důvodu zaokrouhlování rozpočtováno ve výši 338,2 tis. Kč), 
se převádí do rezervy sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním 
fondem schválená zastupitelstvem městského obvodu.  
 
 
 
Pro větší přehlednost jsou na str. 45-56 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky č. 17 
a 18, které zobrazují upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2022 a upravený rozpočet 
sociálního fondu na r. 2022 v případě schválení všech výše navržených rozpočtových opatření. 
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Tab. č. 17 (informativní) - Upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2022 
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2021 

(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021) 

Příjmy 
Schválený 
rozpočet              

na r. 2022              
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                 
na r. 2022        

před zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2021                        
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                        

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  
 

příjmy daňové - třída 1 51 366,2 51 366,2 0,0 51 366,2  

DPH - podíl na sdílených daních 41 534,9 41 534,9 0,0 41 534,9  

DPH - podíl na daních 16 950,5 16 950,5 0,0 16 950,5  

DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí 16 079,0 16 079,0 0,0 16 079,0  

DPH - převod. fin. prostředků na dopravu 8 505,4 8 505,4 0,0 8 505,4  

DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod 
TKO) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

správní poplatky 179,0 179,0 0,0 179,0  

SP za povolení k umístění herního prostoru 15,0 15,0 0,0 15,0  

SP správní poplatky doprava 45,0 45,0 0,0 45,0  

SP tombola 0,0 0,0 0,0 0,0  

SP ověření podpisu 66,0 66,0 0,0 66,0  

SP ostatní 53,0 53,0 0,0 53,0  

poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0  

místní poplatky 9 652,3 9 652,3 0,0 9 652,3  

MP ze psů 435,0 435,0 0,0 435,0  

MP za užívání veřejného prostranství 480,0 480,0 0,0 480,0  

MP za komunální odpad 8 737,3 8 737,3 0,0 8 737,3  

     
 

příjmy nedaňové - třída 2 2 420,0 2 446,5 0,0 2 446,5  

příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0  

příjmy z činnosti knihovny 12,0 12,0 0,0 12,0  

přijaté sankční platby, pokuty 69,0 69,0 0,0 69,0  

příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 9,0 9,0 0,0 9,0  

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 0,0 0,0  

přijaté vratky transferů 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Příjmy 
Schválený 
rozpočet              

na r. 2022              
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                 
na r. 2022        

před zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2021                        
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                        

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  
 

dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice 
V 0,0 26,5 0,0 26,5 

 

přepokládaná dotace na komunální a senátní volby 780,0 780,0 0,0 780,0  

přepokládaná dotace na parlamentní volby 0,0 0,0 0,0 0,0  

předpokládaná dotace od ÚP na VPP 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0  

předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu 20,0 20,0 0,0 20,0  

příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 30,0 30,0 0,0 30,0  

     
 

kapitálové příjmy - třída 3 0,0 16,2 0,0 16,2  

příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 0,0 16,2 0,0 16,2  

     
 

přijaté dotace - třída 4 300,00 300,00 0,00 300,00  

dotace z ÚP 300,00 300,00 0,00 300,00  

     
 

konsolidační převody - příjmy  0,00 0,00 374,70 374,70  

finanční vypořádání s městem za r. 2021 0,00 0,00 374,7 374,7  

PŘÍJMY CELKEM  54 086,2 54 128,9 374,70 54 503,6 
 

 

Financování 
Schválený 
rozpočet              

na r. 2022              
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                 
na r. 2022        

před zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2021                        
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                  

na r. 
2022                        

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč   

financování celkem 17 815,1 25 491,1 16 946,2 42 437,3  

financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení 
KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

financování - zapojení nevyčerpaných prostředků                                                    
z r. 2021 17 815,1 25 491,1 16 946,2 42 437,3 

 

ZDROJE CELKEM 71 901,30 79 620,0 17 320,9 96 940,9  
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 
13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0  

věcný dar humanitární 
pomoci zřízené městem 
Pardubice pro Ukrajinu v 
Milheimově ulici – 
humanitární pomoc pro 
občany Ukrajiny  0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 

             
 

14 vnitřní správa 19 964,4 305,0 20 269,4 19 964,4 305,0 20 269,4 0,0 0,0 0,0 19 964,4 305,0 20 269,4  

platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době 
nemoci 9 831,0 0,0 9 831,0 9 831,0 0,0 9 831,0 0,0 0,0 0,0 9 831,0 0,0 9 831,0 

 

odměny členové 
zastupitelstva a náhrady v 
době nemoci 2 760,6 0,0 2 760,6 2 760,6 0,0 2 760,6 0,0 0,0 0,0 2 760,6 0,0 2 760,6 

 

odměny a dary za práci v 
komisích a výborech 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 

 

dohody 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0  

sociální a zdravotní 
pojištění, ostatní pojištění 
zaměstnanců a zastupitelů 
(vč. dohod a komisí) 3 997,8 0,0 3 997,8 3 997,8 0,0 3 997,8 0,0 0,0 0,0 3 997,8 0,0 3 997,8 

 

provoz ÚMO V 1 680,0 0,0 1 680,0 1 678,6 0,0 1 678,6 0,0 0,0 0,0 1 678,6 0,0 1 678,6  
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. 
Kč               

CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. 
Kč               

CELKEM            
dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM 
(nad 40 tis. Kč) 0,0 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 

 

pohoštění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0  

výpočetní technika (provoz) 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 110,0  

zpravodaj MO 215,0 0,0 215,0 215,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 215,0  

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tržnice  10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

 

provozní výdaje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tržnice 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

 

bezpečnostní kamery 50,0 250,0 300,0 50,0 250,0 300,0 0,0 0,0 0,0 50,0 250,0 300,0  

informační tabule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

pověřenec GDPR 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0  

výdaje na  komunální a 
senátní volby 780,0 0,0 780,0 780,0 0,0 780,0 0,0 0,0 0,0 780,0 0,0 780,0 

 

výdaje na parlamentní volby 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4  

výdaje na referendum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

platby daní (DPH) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0  

vrácení příjmů z 
předchozích let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

 

propagační předměty a 
aktivity 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 65,0 

 

dary 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0  
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 

15 životní prostředí 13 251,0 2 281,0 15 532,0 15 389,7 1 031,0 16 420,7 500,0 950,0 1 450,0 15 889,7 1 981,0 17 870,7 
 

péče o zeleň, prvky a hřiště 6 500,0 0,0 6 500,0 7 037,2 0,0 7 037,2 500,0 0,0 500,0 7 537,2 0,0 7 537,2  

monitorovací stanice 15,0 0,0 15,0 16,5 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 16,5  

odpady 1 660,0 0,0 1 660,0 1 660,0 0,0 1 660,0 0,0 0,0 0,0 1 660,0 0,0 1 660,0  

investice  0,0 681,0 681,0 0,0 1 031,0 1 031,0 0,0 350,0 350,0 0,0 1 381,0 1 381,0  

dětské hřiště K Vinici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

hřiště Dražkovická 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0 1 600,0  

edukativní prvky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 600,0  

pořízení krajinářské studie 
Dražkovice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

osvětlení a výzdoba 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0  

veřejná služba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0  

SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době 
nemoci 3 359,0 0,0 3 359,0 3 359,0 0,0 3 359,0 0,0 0,0 0,0 3 359,0 0,0 3 359,0 

 

SDÚ -soc. a zdrav. 
pojištění, ostatní povinné 
pojistné 1 157,0 0,0 1 157,0 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 1 157,0 0,0 1 157,0 

 

SDÚ – provoz 370,0 0,0 370,0 370,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 370,0  

SDÚ - dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

             
 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Formular_Vzor-rozhodnuti-o-prominuti-mistniho-poplatku.docx?web=1
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 

27 doprava 2 968,0 18 028,0 20 996,0 2 968,0 24 398,0 27 366,0 0,0 350,0 350,0 2 968,0 24 748,0 27 716,0  

opravy a údržba komunikací 
(vč. dopr. značení a 
kanalizace) 2 600,0 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 2 600,0 

 

opravy - PD 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0  

rekonstrukce, investice - PD 0,0 518,0 518,0 0,0 1 018,0 1 018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 018,0 1 018,0  

provoz osvětlení kaple 
Dražkovice 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 

 

provoz přípojky náměstí 
Dukelských hrdinů 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 

 

stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 270,0 3 730,0 4 000,0 270,0 3 730,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 270,0 3 730,0 4 000,0 

 

stavební úpravy 
komunikace Dražkovice 
sever 2. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

stavební úpravy chodníků 
ul. Mikulovická, Pardubice - 
3. a 4. etapa                                                            0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

 

stavební úpravy 
parkovacích ploch ul. 
Jiránkova, u BD 2206–2208 
a 2246–2248, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

stavební úpravy 
komunikace ul. Do 
Zahrádek 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  

na r. 
2022                         
po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 
stavební úpravy komunikace a 
chodníku Na Záboří 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

stavební úpravy a změna DZ                   
u BD 2654, ul. Rokycanova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

stavební úpravy vnitrobloku 
Wolkerova  0,0 4 200,0 4 200,0 0,0 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 4 200,0 

 

rekonstrukce chodníku 
Dražkovice mezi č. p. 128  
a č. p. 140  0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 

 

rekonstrukce části chodníku 
Dražkovice  - východ  0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

 

vraky 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0  

investice  0,0 80,0 80,0 0,0 200,0 200,0 0,0 350,0 350,0 0,0 550,0 550,0  

             
 

33 školství, mládež, 
tělovýchova a kultura 1 148,0 0,0 1 148,0 1 256,0 0,0 1 256,0 0,0 0,0 0,0 1 256,0 0,0 1 256,0 

 

příspěvky 200,00 0,0 200,00 125,135 0,0 125,135 0,00 0,0 0,00 125,135 0,0 125,135  

dary 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0  

dar p. xxxxxxx, Pardubice 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0  

páteční a promenádní koncerty 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0  

drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0  

společenské akce MO 645,0 0,0 645,0 705,0 0,0 705,0 0,0 0,0 0,0 705,0 0,0 705,0  

životní jubilea občanů - dárky 
věcné a peněžní 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. 
Kč               

CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 
dotace Hvězda Pardubice – 
Pardubický atletický mítink 
2022  0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 

dotace Hvězda Pardubice – 
Dětský den s atletikou, 
Desítka Hvězdy, Lidový běh 
a Běh pro rodiče a děti   0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 

dotace Atletika Bez Bariér – 
Velká cena Pardubic v 
atletice vozíčkářů    0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 

dotace Atletika Bez Bariér – 
Školní atletický parapohár  0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 

dotace Atletika Bez Bariér – 
podpora handicapované 
mládeže  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

 

dotace MŠ Benešovo nám. – 
Rozloučení s předškoláky  0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 

 

dotace MŠ Benešovo nám. – 
Škola v přírodě  0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

 

dotace MŠ Benešovo nám. – 
Slavnost k 60. výročí 
založení mateřské školy  0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 

 

dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
výukové programy  0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 

 

dotace DDM Alfa – 
Semifinále sportovních her 
MŠ 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  

na r. 
2022                         
po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 
dotace DDM Alfa – 
Přírodovědná poznávací soutěž  0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 

 

dotace DDM Alfa – Krajské 
finále sportovních her MŠ 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

 

dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Dětský den  0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

 

dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Den Země 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

 

dotace Šumák – víkendové 
akce  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

 

dotace SKP-CENTRUM – 
Měsíc knihy  0,0 0,0 0,0 5,965 0,0 5,965 0,0 0,0 0,0 5,965 0,0 5,965 

 

dotace SK Dražkovice – 
Dětský den  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

 

             
 

34 knihovna 300,0 0,0 300,00 332,0 268,0 600,00 0,0 0,0 0,00 332,0 268,0 600,00 
 

knihovna 300,0 0,0 300,0 332,0 100,0 432,0 0,0 0,0 0,0 332,0 100,0 432,0  

rekonstrukce prostor a pořízení 
DHM 0,0 0,0 0,0 0,0 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,0 168,0 
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Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet  
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet  
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet  
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 

za r. 
2021                                               

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 

98 rezervy 5 320,00 0,00 5 320,00 5 172,00 0,00 5 172,00 15 297,20 0,00 15 297,20 20 469,20 0,00 20 469,20 
 

rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 47,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 47,0  

rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0  

rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0  

rezerva rozpočtu 5 000,0 0,0 5 000,0 4 900,0 0,0 4 900,0 15 297,2 0,0 15 297,2 20 197,2 0,0 20 197,2  

rezerva na krizová opatření 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0  

             
 

konsolidační převody  - 
výdaje 8 335,90 0,00 8 335,90 8 435,90 0,00 8 435,90 223,70 0,00 223,70 8 659,60 0,00 8 659,6 

 

převod podílu z výběru MP 
KO  z rozpočtu MO do rozp. 
města  7 950,9 0,0 7 950,9 7 950,9 0,0 7 950,9 0,0 0,0 0,0 7 950,9 0,0 7 950,9 

 

převod z rozpočtu MO do 
rozpočtu města na pořízení 
krajinářské studie Dražkovice 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0  

doplnění záloh. přídělu do 
sociálního fondu za r. 2021 dle 
směrnice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223,7 0,0 223,7 223,7 0,0 223,7 

 

VÝDAJE CELKEM    51 287,3 20 614,0 71 901,3 53 618,0 26 002,0 79 620,0 16 020,9 1 300,0 17 320,9 69 638,9 27 302,0 96 940,9 
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Tab. č. 18 (informativní) – Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2022 po zahrnutí finančního 
vypořádání za r. 2021 

(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021) 

Příjmy 
Schválený 
rozpočet                                       
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ         

Schválený 
rozpočet                                    
na r. 2022          
v tis. Kč     

KAPITÁL.   

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ                             

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.    

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 
doplatek přídělu za r. 2021 do 
SF  dle směrnice pro 
hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223,7 0,0 223,7 223,7 0,0 223,7 
úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PŘÍJMY CELKEM  385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 223,7 0,0 223,7 608,7 0,0 608,7 

             

Financování 
Schválený 
rozpočet                                       
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ         

Schválený 
rozpočet                                    
na r. 2022          
v tis. Kč     

KAPITÁL.   

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ                             

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.    

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

financování celkem 322,4 0,0 322,4 322,4 0,0 322,4 114,5 0,0 114,5 436,9 0,0 436,9 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
financování - zapojení zůstatku                                       
z r. 2021 322,4 0,0 322,4 322,4 0,0 322,4 114,5 0,0 114,5 436,9 0,0 436,9 

ZDROJE CELKEM 707,4 0,0 707,4 707,4 0,0 707,4 338,2 0,0 338,2 1 045,6 0,0 1 045,6 



 56 

Výdaje 
Schválený 
rozpočet                                      
na r. 2022           
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet                               
na r. 2022                                  
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2022             
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5                                       

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                   

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2022 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                                                       

v tis. Kč               
CELKEM           

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                                               
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021                      
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2021         
v tis. Kč     

CELKEM           

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Upravený 
rozpočet                  

na r. 
2022                         
po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2022                         

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM           

 

příspěvek na stravné 278,3 0,0 278,3 278,3 0,0 278,3 0,0 0,0 0,0 278,3 0,0 278,3  

příspěvek na reprezentaci 121,5 0,0 121,5 121,5 0,0 121,5 0,0 0,0 0,0 121,5 0,0 121,5  

kulturní, společenské a sport. 
aktivity                                                                                                             12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 

 

ozdravný program                                                                                                                                          19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0  

stabilizační program 273,6 0,0 273,6 273,6 0,0 273,6 0,0 0,0 0,0 273,6 0,0 273,6  

bankovní poplatky 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0  

rezerva                                                                                                                                                            1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 338,2 0,0 338,2 339,200 0,0 339,2  

VÝDAJE CELKEM 707,4 0,0 707,4 707,4 0,0 707,4 338,2 0,0 338,2 1 045,6 0,0 1 045,6 
 

 

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V: 
 
Finanční výbor na svém jednání dne 24. 5. 2022  projednal návrh závěrečného účtu za r. 2021, jehož součástí je návrh finančního vypořádání za r. 
2021 vč. finančního vypořádání sociálního fondu a finanční vypořádání s městem, návrh rozpočtových opatření, kterými se zbývající prostředky 
z r. 2021 zapojí do rozpočtu na r. 2022 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022, přehledové a informativní tabulky a návrh usnesení k návrhu 
závěrečného účtu za r. 2021 a doporučil je zastupitelstvu MO k přijetí. 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 

Městský obvod Pardubice VI 

Svítkov 
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 06274046 Městský obvod Pardubice VI

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 27 224 800,00 30 234 900,00 37 198 710,16

Nedaňové příjmy 263 000,00 39 903,00 32 130,06

Kapitálové příjmy      

Přijaté transfery   36 480 683,00 96 878 661,59

PŘÍJMY CELKEM 27 487 800,00 66 755 486,00 134 109 501,81

Konsolidace příjmů   1 089 000,00 61 486 967,99

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 27 487 800,00 65 666 486,00 72 622 533,82

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 23 534 800,00 26 220 000,00 33 031 679,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 23 534 800,00 26 220 000,00 33 031 679,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 23 534 800,00 26 220 000,00 33 031 679,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 3 500 000,00 3 736 000,00 3 818 760,16

1341 Poplatek ze psů 100 000,00 109 500,00 114 946,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 88 400,00 127 975,00

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 620 000,00 3 933 900,00 4 061 681,16

1361 Správní poplatky 70 000,00 81 000,00 105 350,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 70 000,00 81 000,00 105 350,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 690 000,00 4 014 900,00 4 167 031,16

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 27 224 800,00 30 234 900,00 37 198 710,16

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 17 900,00 19 356,93

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 15 000,00 17 900,00 19 356,93

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 4 000,00 4 000,00 3 955,00

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 4 000,00 4 000,00 3 955,00

2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 3 000,00 2 006,13

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 4 000,00 3 000,00 2 006,13

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 23 000,00 24 900,00 25 318,06

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 4 812,00

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 5 000,00 5 000,00 4 812,00

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 5 000,00 5 000,00 4 812,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 2 000,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 225 000,00 3,00  

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 235 000,00 10 003,00 2 000,00

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 235 000,00 10 003,00 2 000,00

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 263 000,00 39 903,00 32 130,06

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 27 487 800,00 30 274 803,00 37 230 840,22

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   159 800,00 159 836,50

4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů   114 900,00 114 903,00

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu   438 383,00 438 386,00

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   713 083,00 713 125,50

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   30 000,00 30 000,00

412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ   30 000,00 30 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů   330 000,00 59 638 133,92

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   759 000,00 759 020,07

4138 Převody z vlastní pokladny     1 089 814,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   1 089 000,00 61 486 967,99

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY   1 832 083,00 62 230 093,49
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu   34 648 600,00 34 648 568,10

421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ   34 648 600,00 34 648 568,10

42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE   34 648 600,00 34 648 568,10

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4)   36 480 683,00 96 878 661,59

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 27 487 800,00 66 755 486,00 134 109 501,81
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 22 250 300,00 61 667 686,00 89 166 198,60

Kapitálové výdaje 8 479 800,00 16 344 500,00 9 611 135,75

VÝDAJE CELKEM 30 730 100,00 78 012 186,00 98 777 334,35

Konsolidace výdajů   9 108 600,00 69 506 483,34

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 30 730 100,00 68 903 586,00 29 270 851,01

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 5 855 000,00 5 929 339,70 5 706 584,00

501 PLATY 5 855 000,00 5 929 339,70 5 706 584,00

5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 403 767,50 353 637,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 400 000,00 1 400 000,00 1 411 047,00

5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 5 000,00    

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 1 705 000,00 1 803 767,50 1 764 684,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 355 000,00 1 460 323,65 1 715 665,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000 000,00 1 070 322,65 655 221,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 50 000,00 24 199,00

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 2 405 000,00 2 580 646,30 2 395 085,00

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 9 965 000,00 10 313 753,50 9 866 353,00

5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 19 399,70

5133 Léky a zdravotnický materiál 7 000,00 108 387,00 57 856,00

5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 1 265,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 260 000,00 160 000,00 198 861,61

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 255 000,00 70 000,00 66 360,82

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 750 000,00 561 476,85 339 634,07

513 NÁKUP MATERIÁLU 1 294 000,00 921 863,85 683 377,20

5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 16 431,00

5153 Plyn 100 000,00 90 000,00 51 806,52

5154 Elektrická energie 100 000,00 110 000,00 96 696,96

5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 114 458,98

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 310 000,00 310 000,00 279 393,46

5161 Poštovní služby 50 000,00 81 552,00 56 585,07

5162 Služby elektronických komunikací 90 000,00 90 000,00 61 748,81

5163 Služby peněžních ústavů 41 000,00 41 000,00 29 042,01

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 29 040,00

5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 40 000,00 3 870,00

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 5 000,00 5 000,00  

5169 Nákup ostatních služeb 5 156 900,00 5 949 916,65 6 006 202,42

516 NÁKUP SLUŽEB 5 542 900,00 6 257 468,65 6 186 488,31

5171 Opravy a udržování 2 944 000,00 1 998 400,00 8 412 853,78

5173 Cestovné 10 000,00 1 000,00 745,00

5175 Pohoštění 40 000,00 45 000,00 41 354,68

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 245 900,00 245 900,00 146 340,00

517 OSTATNÍ NÁKUPY 3 239 900,00 2 290 300,00 8 601 293,46

5194 Věcné dary 55 000,00 55 000,00 31 532,25

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 10 000,00    

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 65 000,00 55 000,00 31 532,25

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 10 451 800,00 9 834 632,50 15 782 084,68

5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám     8 968,00

521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM     8 968,00
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5222 Neinvestiční transfery spolkům 65 000,00 65 000,00 36 052,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

65 000,00 65 000,00 36 052,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

65 000,00 65 000,00 45 020,00

5339 Neinvestiční transfery cizím PO 12 500,00 12 500,00 12 226,00

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 12 500,00 12 500,00 12 226,00

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   330 000,00 135 711,15

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     59 967 661,77

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   2 627 100,00 2 627 100,00

5348 Převody do vlastní pokladny     624 575,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   2 957 100,00 63 355 047,92

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 55 000,00 50 500,00 4 715,00

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 55 000,00 50 500,00 4 715,00

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 67 500,00 3 020 100,00 63 371 988,92

5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 40 000,00 25 752,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 30 000,00 40 000,00 25 752,00

5492 Dary obyvatelstvu 1 100 000,00    

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 93 600,00 93 600,00 75 000,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 193 600,00 93 600,00 75 000,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 223 600,00 133 600,00 100 752,00

5901 Nespecifikované rezervy 377 400,00 38 300 600,00  

5903 Rezerva na krizová opatření 100 000,00    

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 477 400,00 38 300 600,00  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 477 400,00 38 300 600,00  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 22 250 300,00 61 667 686,00 89 166 198,60

6121 Budovy, haly a stavby 8 479 800,00 10 193 000,00 3 459 700,33

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 8 479 800,00 10 193 000,00 3 459 700,33

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 8 479 800,00 10 193 000,00 3 459 700,33

6363 Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod   6 151 500,00 6 151 435,42

636 INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   6 151 500,00 6 151 435,42

63 INVESTIČNÍ TRANSFERY   6 151 500,00 6 151 435,42

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 8 479 800,00 16 344 500,00 9 611 135,75

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 30 730 100,00 78 012 186,00 98 777 334,35

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -3 242 300,00 -11 256 700,00 35 332 167,46
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 3 242 300,00 11 256 700,00 -35 332 167,46

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901      

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 242 300,00 11 256 700,00 -35 332 167,46

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 11 193 948,72 35 299 461,55 46 493 410,27 -35 299 461,55

Běžné účty fondů ÚSC 211 871,53 32 705,91 244 577,44 -32 705,91

Běžné účty celkem 11 405 820,25 35 332 167,46 46 737 987,71 -35 332 167,46

Pokladna        

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     211 871,53
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 500,00 330 500,00 331 069,61

Výdaje celkem 420 500,00 420 500,00 298 363,70

Obrat -420 000,00 -90 000,00 32 705,91

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -420 000,00 -90 000,00 244 577,44

Změna stavu 420 000,00 90 000,00 -32 705,91

Financování  - třída 8 420 000,00 90 000,00  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software      

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 332 724,55   332 724,55

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 401 255,83   2 401 255,83

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 055 263,19 -18 460,42 4 036 802,77

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 744 625,13 4 314 073,78 14 058 698,91

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 65 700,00 -31 813,95 33 886,05

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru      

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -332 724,55   -332 724,55

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -1 011 159,50 -322 002,00 -1 333 161,50

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 055 263,19 18 460,42 -4 036 802,77

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

Materiál

Pořízení materiálu      

Materiál na skladě 4 428,50 1 884,29 6 312,79

Materiál na cestě      

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   30 000,00 30 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů   330 000,00 59 638 133,92

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  759 000,00 759 020,07

4138 Převody z vlastní pokladny     1 089 814,00
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VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   330 000,00 135 711,15

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     59 967 661,77

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  2 627 100,00 2 627 100,00

5348 Převody do vlastní pokladny     624 575,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

4122 5171 Opravy a udržování x 0,00  x 30 000,00 

4122 0,00  0,00  0,00  30 000,00 

13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 408 383,00  x 408 386,00  x

13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 345 695,49  x 340 874,00 

13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 42 365,65  x 42 414,00 

13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 20 322,00  x 25 098,00 

13013 OP zaměstnanost 2014-2020 EU 408 383,00  408 383,14  408 386,00  408 386,00 

13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30 000,00  x 30 000,00  x

13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 26 492,00  x 26 495,00 

13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 3 508,00  x 3 505,00 

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 30 000,00  30 000,00  30 000,00  30 000,00 

17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 924 900,00  x 1 924 920,45  x

17968 IROP - program č. 117030 - SR - INV 1 924 900,00  0,00  1 924 920,45  0,00 

17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 32 723 700,00  x 32 723 647,65  x

17969 IROP - program č. 117030 - EU - INV 32 723 700,00  0,00  32 723 647,65  0,00 

90002 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 114 900,00  x 114 903,00  x

90002 Národní program životního prostředí - NIV 114 900,00  0,00  114 903,00  0,00 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 159 800,00  x 159 836,50  x

98071 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00  x 0,00 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 145 367,50  x 145 367,50 

98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 1 387,00  x 1 387,00 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 376,85  x 5 376,85 

98071 5161 Poštovní služby x 1 552,00  x 1 552,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 6 116,65  x 12 642,00 

98071 5173 x 0,00  x 275,00 

98071 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 0,00  x 0,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 159 800,00  159 800,00  159 836,50  166 600,35 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Schválený rozpočet
Upr. rozpočet VIII. 

RO 2021
Skutečnost k 
31.12.2021

Plnění v % Komentář

Příjmy běžné - daňové

     Daň z přidané hodnoty 23 534 800,00 26 220 000,00 33 031 679,00 125,98
navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. 
příloha transfery na MO.

     Podíl na daních 20 190 300,00 20 190 300,00 26 458 354,42 131,04
     Transfer do rozpočtu města -2 685 200,00 0,00 0,00 0,00
     Ostatní transfery (životní prostředí) 2 314 100,00 2 314 100,00 2 522 764,00 109,02
     Ostatní transfery (doprava) 3 715 600,00 3 715 600,00 4 050 560,58 109,01

     Poplatky 3 690 000,00 4 014 900,00 4 167 031,16 103,79
     Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3 500 000,00 3 736 000,00 3 818 760,16 102,22
     Poplatky ze psů 100 000,00 109 500,00 114 946,00 104,97
     Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 88 400,00 127 975,00 144,77
     Správní poplatky 70 000,00 81 000,00 105 350,00 130,06

Příjmy běžné - nedaňové
     Příjmy z vlastní činnosti 19 000,00 21 900,00 23 311,93 106,45

     Příjmy z poskytování služeb 15 000,00 17 900,00 19 356,93 108,14

příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci 
provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, 
reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.

     Příjmy z pronájmu nemovitostí 4 000,00 4 000,00 3 955,00 98,88

zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem 
objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených 
smluv o nájmu nebytových prostor.

     Příjmy z úroků 3 500,00 2 500,00 2 006,13 80,25

     Přijaté sankční platby 5 000,00 5 000,00 4 812,00 96,24
zahrnuje sankční platby vybírané v rámci přestupkového 
řízení.

     Ostatní činnosti j.n. 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00

     Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00

zahrnují vratky přeplatků záloh (např. předplatné, odběr 
elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k 
zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále 
zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.

     Přijaté dotace 225 000,00 604 486,00 604 450,50 99,99

Zdroje rozpočtových příjmů za rok 2021

1



     Dotace na volby 180 000,00 166 100,00 166 064,50 99,98 dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

     Dotace z Úřadu práce 45 000,00 438 386,00 438 386,00 100,00
dotace dle dohody s Úřadem práce na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

 
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 27 487 300,00 30 878 786,00 37 835 290,72 122,53

Financování
     Změna stavu peněžních prostředků na BÚ 3 252 300,00 11 166 700,00 -35 630 531,16
     Převod do sociálního fondu -330 000,00 0,00 0,00 0,00
 
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 922 300,00 11 166 700,00 -35 630 531,16 -319,08

KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY 0,00 35 546 200,00 35 546 263,17

   Transfer z rozpočtu města 0,00 35 546 200,00 35 546 263,17 100,00
   Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného 
účtu 0,00 752 700,00 752 792,07 100,01
   Dotace - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle 
"Rosického mostu" 0,00 34 648 600,00 34 648 568,10 100,00
   Dotace - Výsadba stromů Městský obvod Pardubice VI - 
Svítkov 0,00 114 900,00 114 903,00 100,00
   Dotace - Kaplička v Popkovicích 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00

PŘÍJMY CELKEM 30 409 600,00 77 591 686,00 37 751 022,73 48,65

2



Schválený rozpočet  
Upr. Rozpočet VIII. 

RO 2021
Skutečnost k 
31.12.2021

Plnění v % Komentář

11 - HOSPODÁŘSTVÍ 2 531 900,00 2 093 000,00 1 974 416,89 94,33
Místní rozhlasy 30 000,00 5 000,00 424,00 8,48 běžné opravy místního rozhlasu.

Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 200 000,00 50 000,00 44 515,00 89,03
provádění běžných oprav na hřištích,doplnění herních 
prvků.

Opravy a údržba památek 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Kaplička v Popkovicích 500 000,00 909 000,00 908 625,64 99,96

Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 200 000,00 240 000,00 198 341,51 82,64
běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě 
obvodu.

Údržba dopravních prostředků 200 000,00 240 000,00 185 870,74 77,45
údržba,opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního 
materiáluna u auta.

Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o 
ochraně osobních údajů 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o 
ochraně osobních údajů - převod do rozpočtu města -58 100,00 0,00 0,00 0,00

Výpočetní technika 200 000,00 50 000,00 38 900,00 77,80
správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně 
softwerového vybavení.

Sportoviště Popkovice a Staré Čívice 950 000,00 182 000,00 181 500,00 99,73
Přírodní sportovní areál "K Pašti" 200 000,00 417 000,00 416 240,00 99,82
Veřejné osvětlení v obvodě 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 20 000,00 25 000,00 16 499,01 66,00
Klub důchodců 20 000,00 25 000,00 16 499,01 66,00 činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA 10 927 000,00 10 592 500,00 9 374 492,61 88,50
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří 
nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 400 000,00 1 400 000,00 1 348 141,00 96,30
Platy zaměstnanců 5 500 000,00 5 200 000,00 4 863 986,00 93,54
Ostatní osobní výdaje 60 000,00 130 000,00 105 211,00 80,93    vyplacené odměny dle uzavřených DPP a DPČ.
Náhrada platů v době nemoci 30 000,00 30 000,00 19 642,00 65,47
Povinné pojistné 2 300 000,00 2 300 000,00 2 015 481,00 87,63
Povinné odvody 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Provoz 1 582 000,00 1 487 500,00 995 006,61 66,89

Závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2021
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- Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 19 399,70 97,00
- Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 1 100,00 22,00
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.) 2 000,00 2 000,00 398,00 19,90
- Knihy, učební pomůcky a tisk 150 000,00 150 000,00 137 741,00 91,83
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení 
kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu) 100 000,00 10 000,00 9 311,82 93,12
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické 
prostředky apod.) 300 000,00 300 000,00 174 702,55 58,23
- Voda 20 000,00 20 000,00 16 431,00 82,16
- Plyn 100 000,00 90 000,00 48 698,18 54,11
- Elektrická energie 100 000,00 110 000,00 86 821,96 78,93
- Služby pošt 50 000,00 80 000,00 52 070,00 65,09
- Služby telekomunikací a radiokomunikací 90 000,00 90 000,00 56 976,44 63,31
- Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů) 40 000,00 40 000,00 28 325,02 70,81
- Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 29 040,00 58,08
- Služby školení a vzdělávání 50 000,00 40 000,00 9 870,00 24,68
- Služby zpracování dat 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
- Nákup služeb (např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky 
dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.) 430 000,00 430 000,00 283 794,27 66,00
- Opravy a udržování 10 000,00 0,00 0,00 0,00
- Cestovné (cestovní náhrady zaměstnancům a členům 
zastupitelstva) 10 000,00 500,00 470,00 94,00
- Pohoštění 40 000,00 45 000,00 39 856,67 88,57
- Platby daní a poplatků 5 000,00 0,00 0,00 0,00
- Refundace mezd a platů 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Činnost místních komisí 45 000,00 45 000,00 27 025,00 60,06
- Místní komise Opočínek 15 000,00 15 000,00 14 819,00 98,79
- Místní komise Lány na Důlku 15 000,00 15 000,00 12 206,00 81,37
- Místní komise Staré Čívice 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
- Místní komise Svítkov - Popkovice 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 750 000,00 3 880 000,00 3 733 734,49 96,23

Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše  na 
psí exkrementy, koše na separovaný odpad 700 000,00 750 000,00 745 901,39 99,45

přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená 
stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí 
exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, 
popelnice pro úřad.

Stání pro kontejnery na separovaný odpad 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Odstraňování černých skládek 300 000,00 300 000,00 293 437,56 97,81
odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti 
jejich vzniku.
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Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 19 678,24 19,68 nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.

Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 147,55 51,48
pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální 
techniku.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 000,00 60 000,00 50 944,00 84,91 nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.

Údržba zeleně 2 000 000,00 2 000 000,00 1 984 942,73 99,25

prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí 
záhonu,odstraňování plevele, nákup nové výsadby 
apod.

Opravy a udržování 50 000,00 20 000,00 6 664,02 33,32 oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.

PD, studie, posudky 130 000,00 20 000,00 15 000,00 75,00 posudek k žádosti o dotaci z Národního programu ŽP.
Veřejně prospěšné práce 55 000,00 615 000,00 607 019,00 98,70
Poskytnuté dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 poskytnuté finanční dary pro SDH Opočínek.

27 - DOPRAVA 10 309 800,00 12 669 000,00 12 420 294,32 98,04

Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál 2 700 000,00 2 970 000,00 2 952 440,04 99,41

opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně 
odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění 
komunikací apod.

Opravy krytu komunikací 270 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Odstraňování vraků 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Projektová dokumentace a inženýrská činnost 1 500 000,00 550 000,00 423 790,00 77,05
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí - 
převod do rozpočtu města 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady související s realizací investičních akcí 50 000,00 4 000,00 3 830,00 95,75
věcné břemeno u přeložky kabelů ČEZ na akci 
"Rekonstrukce ul. Kolonie".

Ostatní náklady související s realizací investičních akcí - 
převod do rozpočtu města 0,00 0,00 0,00 0,00
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického 
mostu" 5 729 800,00 6 151 500,00 0,00 0,00
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického 
mostu" - převod do rozpočtu města 0,00 -6 151 500,00 0,00 0,00
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera 0,00 1 030 000,00 1 026 730,98 99,68 akce bude dokončena v roce 2022.
Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa 0,00 1 515 000,00 1 514 593,30 99,97 akce bude dokončena v roce 2022.
Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukce komunikace po výstavbě kanalizace v 
Opočínku 0,00 6 500 000,00 6 498 910,00 99,98

29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 160 000,00 195 000,00 191 886,05 0,00
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Čištění melioračních příkopů 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizace Opočínek - poskytnuté dary 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizace Opočínek - objekt č.p. 53 0,00 195 000,00 191 886,05 98,40

33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 30 000,00 30 000,00 23 052,00 76,84
Podpora sportovních akcí v obvodě 30 000,00 30 000,00 23 052,00 76,84

34 - KULTURA 803 500,00 797 500,00 624 393,83 78,29
Knihovny 558 500,00 559 500,00 453 864,48 81,12 zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.
- Platy a ostatní osobní výdaje 300 000,00 300 000,00 281 614,00 93,87
- Povinné pojistné 105 000,00 105 000,00 88 523,00 84,31
- Náhrada platů v době nemoci 0,00 10 000,00 6 110,00 61,10
- Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
- Nákup knih a časopisů 110 000,00 110 000,00 61 120,61 55,56
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 12 500,00 12 500,00 12 226,00 97,81
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000,00 0,00 0,00 0,00
- Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 974,83 9,75
- Nákup služeb 10 000,00 10 000,00 3 296,04 32,96
- Opravy 4 000,00 0,00 0,00 0,00
Organizování přednášek 20 000,00 15 000,00 12 095,60 80,64

Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 6 300,00 63,00 zahrnuje náklady na pořízení květin k pomníkům, apod.

Akce organizované ÚMO Pardubice VI 100 000,00 100 000,00 69 684,50 69,68

zejména náklady související se zajištěním akcí 
Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního 
stromu před ZŠ Svítkov.

Vánoční výzdoba 40 000,00 38 000,00 36 756,00 96,73
náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ 
Svítkov.

Životní jubilea 45 000,00 45 000,00 28 725,25 63,83
věcné dary pro seniory, významná životní jubilea 
občanů obvodu.

Podpora kulturních akcí v obvodě 30 000,00 30 000,00 16 968,00 56,56

98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 877 400,00 38 201 086,00 310 007,11 0,81

Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 54 693,00 54,69 odměny pro členy OkVK a komisí RMO Pardubice VI.

Volby 200 000,00 200 486,00 199 945,11 99,73
náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.

Rezerva rady 77 400,00 110 200,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu - obecná 400 000,00 28 727 400,00 0,00 0,00
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Rezerva rozpočtu - Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa 0,00 3 085 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice a Staré 
Čívice 0,00 568 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Rekonstrukce ulice Josefa Poppera 0,00 2 070 000,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu - kap. 14 - Vnitřní správa, pol. 
Drobný dlouhodobý majetek 0,00 90 000,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu - Projektová dokumentace a 
inženýrská činnost 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu - havarijní 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje spojené v souvislosti s pandemií COVID-19 0,00 100 000,00 55 369,00 0,00

KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE 0,00 8 778 600,00 8 778 535,42 100,00
Transfer do rozpočtu města 0,00 8 778 600,00 8 778 535,42 100,00
- stanovené části místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu 0,00 2 627 100,00 2 627 100,00 100,00
- Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického 
mostu" 0,00 6 151 500,00 6 151 435,42 100,00

PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU 0,00 330 000,00 303 711,00 92,03

VÝDAJE CELKEM 30 409 600,00 77 591 686,00 37 751 022,73 48,65
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Schválený rozpočet
Upravený rozpočet 

VIII.RO
Skutečnost k 
31.12.2021

Plnění v % Komentář

Příjmy 420 500,00 420 500,00 542 941,14 129,12
Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 90 000,00 90 000,00 211 871,53 235,41
Příděl v roce 2021 330 000,00 330 000,00 331 033,00 100,31
Úroky 500,00 500,00 36,61 7,32

Výdaje 420 500,00 420 500,00 298 363,70 70,95
Příspěvek na stravování 80 000,00 80 000,00 68 320,00 85,40
Příspěvek na reprezentaci 52 000,00 52 000,00 44 700,00 85,96
Příspěvek při významných životních situacích 47 000,00 47 000,00 46 540,00 99,02
Příspěvek na penzijní připojištění 93 600,00 93 600,00 80 000,00 85,47
Příspěvek věrnostní 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00
Příspěvek na dovolenou 46 800,00 46 800,00 45 300,00 96,79
Poplatky 1 000,00 1 000,00 503,70 50,37
Rezerva 87 100,00 87 100,00 0,00 0,00
Zůstatek účtu 244 577,44

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2021
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Městský obvod Pardubice VI

Název Stav k 01.01.2021 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2021

018 - DDNM 332 724,55 0,00 0,00 332 724,55

022 - DHM 2 401 255,83 0,00 0,00 2 401 255,83

028 - DDHM 4 055 263,19 65 574,80 84 035,22 4 036 802,77

042 - Nedokončené investice 9 744 625,13 4 314 073,78 0,00 14 058 698,91

112 - Materiál na skladě 4 428,50 6 312,79 4 428,50 6 312,79

263 - Restaurační šeky 5 400,00 57 012,00 46 162,00 16 250,00

902 - Drobné předměty 535 408,62 559,00 22 850,34 513 117,28

905 - Nevymožitelné pohledávky 434 978,16 0,00 0,00 434 978,16

992 - Svěřený majetek 364 753,19 0,00 0,00 364 753,19

Hospodaření s majetkem v roce 2021
(v Kč)
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Městský obvod Pardubice VI

                      Zdroje - příjmy pro rok 2022

daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -5,00 Kč
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 6 763,85 Kč
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 70 162,05 Kč
25 % nájemného pozemků 252 511,78 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.2021 46 493 410,27 Kč
CELKEM 46 822 842,95 Kč

                       Potřeby - výdaje pro rok 2022

Dodatkový příděl do sociálního fondu 24 605,95 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 6 587,00 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 11 028,00 Kč
Rezerva rozpočtu roku 2020 37 800 600,00 Kč

CELKEM 37 842 820,95 Kč

                       Nepoužité zdroje pro rok 2022

Použitelné peněž. prostř. pro r. 2022 (Zdroje - Potřeby) 8 980 022,00 Kč
CELKEM 8 980 022,00 Kč

13
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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI 
Odbor ekonomický a správní 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 
 
 
Hlavní činnost – Pohledávky, hospodaření s majetkem  
 
Dodatek k příloze ÚČ OÚPO 5-02 OSS, ÚSC a PO k 31.12.2021 
 

1.  Způsoby oceňování 
-  nakupovaného dlouhodobého majetku – pořizovací cenou. 

 Do pořizovací ceny jsou zahrnuty vedlejší náklady související s pořízením. 
-  darovaného majetku (bezúplatné nabytí) – reprodukční pořizovací cenou (např. 

znalecký odhad). 
-  prodávaného majetku – reálnou hodnotou (vychází z kvalifikovaného odhadu 

či znaleckého posudku). 
 

2.  Postupy odepisování 
 Dlouhodobý hmotný majetek se v souladu s příslušnými předpisy odepisuje 

rovnoměrně, čtvrtletně. 
 
 Žádný majetek není zatížen zástavním právem a není jím ručeno. 
 

3.  Použité postupy účtování 
-  jsou prováděny v souladu s platnými předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
a na základě Českých účetních standardů). Pořízení dlouhodobého majetku se 
účtuje do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho 
pořízením na příslušných účtech účtové skupiny 04 – pořízení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku, kromě drobného dlouhodobého hmotného 
majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, který se účtuje přímo 
na příslušné majetkové účty: 

 01 – dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – dlouhodobý hmotný majetek, 
-  nakupované zásoby materiálu včetně drobného majetku v pořizovací ceně 

nad 400 Kč a do 2.000,00 Kč včetně se účtují v průběhu účetního období 
přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, 

-  v průběhu roku se nevyskytovaly žádné operace v cizí měně. 
 

4.  Pohledávky, závazky 
 Pohledávky vznikají především při výkonu níže uvedených oblastí přenesené 

působnosti městského obvodu. Všechny pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Žádné 
pohledávky ani závazky nejsou kryty podle zástavního práva, nejsou zajištěny ani 
jiným způsobem. 

 a) Pohledávky z výběru místního poplatku ze psů 
 Stav pohledávek k 31.12.2021 2.336,00 Kč 
 Z toho: nedoplatky    2.336,00 Kč 
              přeplatky 0,00 Kč 
 Nedoplatky zobrazují výši neuhrazených MP ze psů v roce 2018-2021.  



11 
 

 Evidence daní, dávek a poplatků je vedena kumulativním způsobem, načítáním 
pohledávek jednotlivých neplatičů za jednotlivé roky. 

 Při vymáhání pohledávek (vždy se jedná o pohledávky po lhůtě splatnosti) se 
vymáhají ve výši celkové, sečtené za jednotlivé roky, i když je na každou nově 
vzniklou pohledávku vystaven platební výměr zvlášť. 

 Všechny pohledávky vzniklé z výběru místního poplatku ze psů jsou 
vymahatelné a nepromlčené. 

 Přeplatky především vznikají z důvodu, že poplatník uhradil poplatek 
ve stanovené výši, ale neodevzdal vyplněné přiznání k místnímu poplatku. 

 b) Pohledávky z výběru MP za užívání veřejného prostranství 
 Stav pohledávek k 31.12.2021 19.490,00 Kč 
 Z toho: nedoplatky  19.490,00 Kč 
              přeplatky 0,00 Kč 
 Jedná se o pohledávku po lhůtě splatnosti. Pohledávky se vymáhají v celkové 

výši, sečtené za jednotlivé roky, i když je na každou nově vzniklou pohledávku 
vystaven platební výměr zvlášť. 

 c) Pohledávky z výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Stav pohledávek k 31.12.2021 321.956,40 Kč 
 Z toho: nedoplatky  321.956,40 Kč 
              přeplatky 0,00 Kč 
 Vyčíslené pohledávky se týkají vyměřených a neuhrazených poplatků za rok 

2007 - 2021. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti, jsou nepromlčené 
a vymahatelné. V rámci vymáhání pohledávek byly vystaveny platební výměry 
na dlužné částky. 

 Přeplatky vznikají především změnou trvalého bydliště poplatníka, který si 
nepožádal o vrácení alikvotní části místního poplatku, nebo úmrtím poplatníka, 
u kterého není vyřízeno dědické řízení či dědicové nepožádali o vrácení. 

 d) Přijaté sankční platby 
 Stav pohledávek k 31.12.2021 78.972,00 Kč 
 Jedná se o pohledávky z neuhrazených pokut, které byly uloženy rozhodnutími 

tajemníka ÚMO Pardubice VI v rámci agendy přestupků. Jedná se 
o pohledávky po lhůtě splatnosti. Správce těchto pohledávek provádí průběžně 
úkony k jejich vymožení. 

 e) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl. přestupkového řízení) 
 Stav pohledávek k 31.12.2021 7.000,00 Kč 
 Jedná se o pohledávky vzniklé v souvislosti s výkonem přestupkového řízení. 

Tyto pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Správce těchto pohledávek provádí 
průběžně úkony k jejich vymožení. 

 f) Pohledávky za zaměstnanci 
 Stav pohledávek k 31.12.2021 4.950,00 Kč 
 Jedná se o pohledávku za zaměstnanci – úhrada za dobití stravenkových karet 

v měsíci prosinci 2021. Úhrady byly zaměstnancům sraženy z platů za měsíc 
12/2021, tj. v lednu 2022. 

 g) Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  
 Stav pohledávek k 31.12.2021 6.763,85 Kč 
 Jedná se o pohledávku vzniklou v souvislosti s financováním voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
 
 Opravné položky k pohledávkám na účtu 315 se vytvářejí k 31.12. ve výši 10 % 

za každých 90 dní po splatnosti. 
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 Účet 321 – Dodavatelé 840.238,74 Kč  
 Účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy 146.813,00 Kč  
 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 208.475,00 Kč  
 Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na   

transfery 
                   200.000,00 Kč  

 
6. Majetek 

 Městský obvod Pardubice VI nevlastní majetek, ten je mu svěřen do správy obecně 
závaznou vyhláškou č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubice, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Péče o svěřený majetek se řídí výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou a dále 
Zastupitelstvem MO Pardubice VI schváleným vnitřním předpisem č. 17 - Zásady 
pro nakládání s majetkem statutárního města Pardubice, který je svěřen do správy 
Městskému obvodu Pardubice VI. 
Městský obvod Pardubice VI má v souladu s výše uvedenými předpisy uzavřeny tři 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 
Městský obvod Pardubice VI v roce 2021 pořizoval majetek z vlastních zdrojů. 
Návrhy na vyřazení movitého majetku byly dle vnitřního předpisu č. 17 předloženy 
ke schválení Radě městského obvodu Pardubice VI. Jednalo se vždy o majetek 
opotřebený, zastaralý nebo majetek, jehož náklady na opravu by převýšily hodnotu 
nově pořizovaného majetku. Vyřazený majetek byl ekologicky zlikvidován, popř. 
odvezen na separační dvůr. Žádný movitý majetek nebyl zastaven. 
Veškerý majetek je pojištěn prostřednictvím statutárního města Pardubice. 

 
 



údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed 538 409,98
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -4,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek -4 318,38
pojistné plnění za rok 2021 54 439,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828 -116 378,51
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23 -5 286,50
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6 -23 690,10
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 407 838,39
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 225 810,08

Městský obvod II - Polabiny 1 207 633,76
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 5,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 22 246,47
pojistné plnění za rok 2021 118 835,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna -98 936,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Chemiků 128 -143 046,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Kosmonautů 274 -23 636,53
RPS Polabiny - ul. K. Šípka - FV investiční akce 2021 730 431,41
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 309 035,44
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 292 698,97

Městský obvod III - Studánka 476 256,77
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -5,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 10 370,35
finanční vypořádání režijních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207 -18 928,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Zajíce 983 -103 008,95
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Zajíce 983 - služebna MP 44 251,00
nájemné za pronájem sálu DDM Beta -4 200,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 314 031,32
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 233 746,05

Městský obvod IV - Pardubičky 539 854,28
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 1,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 084,00
pojistné plnění za rok 2021 61 250,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 47 378,80
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 430 140,48

Městský obvod V - Dukla 374 669,44
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -8,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 13 087,93
pojistné plnění za rok 2021 49 655,00
referendum Zelená brána - doplatek 635,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna -10 823,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 128 063,98
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 194 058,53

Městský obvod VI - Svítkov 311 817,68
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -5,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 6 763,85
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna -6 587,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 - knihovna -11 028,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 70 162,05
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 252 511,78

Městský obvod VII - Rosice nad Labem 365 983,23
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání -2,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 855,00
pojistné plnění za rok 2021 34 727,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021 207 494,30
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 121 908,93

Městský obvod VIII - Hostovice 9 237,05
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání 3,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek 1 718,63
25 % z nájemného pozemků za rok 2021 7 515,42

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 3 823 862,19

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2021

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2021 FV s MO
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PARDUBICKÝ KRAJ 
Krajský úřad 
Odbor finanční 

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Statutárního města Pardubice  IČ: 00274046 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
  od 15. listopadu 2021 do 2. prosince jako dílčí přezkoumání 
  od 28. března 2022 do 8. dubna 2022 jako konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření   za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 12.8.2021 
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení. 

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 15.11. do 2.12.2021
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 28.03.2022 do

08.04.2022. 

Přezkoumání vykonaly: 
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková 
- kontroloři: 

- Ing. Ivana Bednaříková 
- Bc. Ivana Horáková 
- Helena Lacušová 
- Pavla Netolická 

- přizvané osoby:  Za AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, oprávnění KA ČR č. 003 osoby 
přizvané k přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem dle § 6 zák. 255/2012 Sb., 

  - Ing. Lenka Prokůpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 166 
  - Ing. Jiřina Röslerová, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 1916      
  - Ing. Eva Adamcová, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4405   
  - Ing. Iveta Vitáčková, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4406 

Při přezkoumání byli přítomni:     Ing. Martin Charvát  -  primátor 
  Ing. Ondřej Nečas - vedoucí ekonomického odboru 
  Ing. Lenka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 
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Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.   

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto 
zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 2.5.2022 
 
A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021 
 méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 
2/ 
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 

operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
Porušení právní předpisu:  
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.  
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Město nevyužilo práva na vyúčtování sankce za pozdní předání díla u akce 

„Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“. 
Zakázka byla předána dle protokolu dne 12. 7. 2021 bez závad, ale dle smluvního 

ujednání o 14 dnů déle, než stanoví smlouva. V těchto případech je v oddíle IV, čl. II, 
bodě 2 smlouvy uvedeno, že za nesplnění dohodnutého termínu odevzdání 
dokončeného díla vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty 0,1% z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

Dle sdělení města sankce za pozdní předání díla nebyla vyúčtována. Její výše činí 
cca 109 tis. Kč. 

O účetním případu nebylo účtováno v souladu se smluvním ujednáním.  
Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 

přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Regenerace sídliště Dubina, Pardubice 
Opatření splněno dne:  07.04.2022 
Popis přijatého opatření: Doloženo vyjádření vedoucího technického oddělení OMI, 

kterým bylo odůvodněno, proč neproběhla penalizace za 
pozdní předání díla. Dle sdělení byly práce na realizaci díla 
zahájeny dne 12. 5. 2021. Zhotovitel díla byl na základě 
povolení ke "Zvláštnímu užívání veřejného prostranství zeleně" 
oprávněn zahájit práce na dotčených pozemcích od tohoto 
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data. K prodlení s návozem techniky a vybavení dle vyjádření 
tedy nedošlo.  

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022 
Opatření bylo splněno: Napraveno. 

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
Porušení právní předpisu:  
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
Ustanovení: ČÚS č. 710 bod 6. 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Při prodeji dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji – areálu Tesla 

Kyjevská byl nesprávně zaúčtován výnos z prodeje pozemků na účet 646 - Výnosy z 
prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků. Nebylo tak postupováno 
podle ČUS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bod 
6.5.2., dle kterého se na účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků neúčtují výnosy z prodeje pozemků.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Účtování výnosů z prodeje pozemků 
Opatření splněno dne:  07.04.2022 
Popis přijatého opatření: Chyba byla napravena. O výnosech z prodeje pozemků bylo již 

účtováno v souladu s postupy účtování. Dokladováno účetním 
dokladem č. 0800185 ze dne 31. 12. 2021 a č. 0800184 ze dne 
31. 12. 2021. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022   
Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Ustanovení: ČÚS č. 703 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Přijaté zálohy na dotace, které budou vypořádány do jednoho roku od přijetí, byly v 

některých případech nesprávně zaúčtovány na stranu DAL účtu 472 - Dlouhodobé přijaté 
zálohy na transfery v rozporu s bodem 3.5. ČÚS 703 Transfery.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Postupy účtování transferů 
Opatření splněno dne:  31.03.2022 
Popis přijatého opatření: Opraveno účetním dokladem č. 0800352 a 0800353 ze dne 31. 

12. 2021 - přeúčtováno z účtu 472 na účet 374 - Krátkodobé 
poskytnuté zálohy na transfery. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 31.03.2022 
Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Porušení právní předpisu:  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení: § 3 odst. 1 
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do 

období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.  
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Kontrolou vedení účetnictví městského obvodu IV bylo zjištěno, že není účtováno o 

všech skutečnostech na bankovních výpisech za období 8, 9, 10/2021. Stav účtu 231 
výkazu rozvaha k 31. 10. 2021 nevykazoval v porovnání na předložené bankovní výpisy 
skutečný stav. Nebyly předloženy doklady o účtování bankovních výpisů. Kontrola 
účetního stavu byla tedy provedena porovnáním výkazu rozvaha a BV za období 
10/2021.   

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Městský obvod IV - zaúčtování bankovních výpisů 
Opatření splněno dne:  04.04.2022 
Popis přijatého opatření: V rámci inventarizace ke dni 31. 12. 2021 byl ověřen zůstatek 

účtu 231 na bankovní výpisy k uvedenému datu. Nebyl zjištěn 
rozdíl. Bylo účtováno o všech skutečnostech na bankovních 
výpisech. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 04.04.2022 
Opatření bylo splněno: Napraveno. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

B.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
B.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 

C.I.  Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 
420/2004 Sb.  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny. 
 
 

C.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnu: 

 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 
 

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................  7,10 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  .......................................  6,40 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  .........  0 % 
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C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti 
 

Dluh města Pardubice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
 

 
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 

 
- S přihlédnutím k závazkům plynoucím z Akcionářské dohody a s přihlédnutím ke 

zpochybnění platnosti smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek, upozorňujeme 
na riziko spojené s dlouhodobým závazkem SMP (až do r. 2035) a s budoucí 
hospodářskou situací, kterou lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout. 

- Rozsudky vztahující se k této kauze dosud nenabyly právní moci a SMP vyvíjí 
maximální úsilí k nabytí právní jistoty o vlastnictví akcií Hockey Club Dynamo 
Pardubice a k nápravě celé věci. Pakliže bude stvrzeno, že v období od 14. 3. 2019 do 
17. 6. 2020 nedošlo ke změně základního kapitálu a že HokejPce2020, s.r.o., není 
akcionářem Hockey Club Dynamo Pardubice, bude muset mj. dojít k zopakování kroků 
týkajících se změn základního kapitálu, aby bylo dosaženo stavu, ze kterého vycházely 
smluvní strany v době, kdy HokejPce2020, s.r.o., vstupoval kapitálově do Hockey Club 
Dynamo Pardubice a stal se akcionářem za podmínek, které si strany nadefinovaly v 
Akcionářské dohodě. 

- V souvislosti s tímto spatřujeme další rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření 
města, neboť se bude jednat o celou řadu složitých kroků, které budou muset být 
učiněny tak, aby došlo k nápravě celé věci.  

-  
- Záležitost je v dalším jednání, nebyla ukončena a kroky Statutárního města Pardubice 

jsou odvislé na výsledcích jednání.  
- Rizika související s možným dopadem do hospodaření města v budoucích letech 

existují.  Náročnost, specifičnost a dlouhodobost věci si jistě ze strany Statutárního 
města Pardubice vyžaduje zpracování analýzy rizik. 
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Pardubice dne pondělí 2. května 2022 
 
 

 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání 

hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje: 
 

 
Eva Baťková 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 
 
 

Bc. Ivana Horáková 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Pavla Netolická 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Ing. Ivana Bednaříková 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Helena Lacušová 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

  
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní 
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává 
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 
stanovit lhůtu delší, 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu 
Krajského úřadu Pardubického kraje, 

-  nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a 
uvedených v příloze, 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice 
o počtu 52 stran byl seznámen a její stejnopis převzal primátor pan  Ing. Martin Charvát   

 
V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC :  
• nehospodařil s majetkem státu 
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• ručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob  
• nově nezastavil movitý a nemovitý majetek 
• uzavřel kupní smlouvu 
• uzavřel směnnou smlouvu 
• uzavřel darovací smlouvu 
• uzavřel nájemní smlouvu 
• uzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku  
• uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru 
• neuzavřel smlouvu o poskytnutí zápůjčky  
• uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace  
• neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku 
• neuzavřel smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení  
• koupil cenné papíry (úpis nových akcií) 
• prodal cenné papíry 
• nekoupil ani neprodal obligace  
• uskutečnil majetkové vklady 
• územní celek uskutečnil veřejné zakázky  
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Poučení: 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 
územního celku. 

 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a 
v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 

odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč. 

 
 
 

Ing. Martin Charvát  
…………………………………………. 

primátor města 
 

…………………………………………. 
podpis primátora města 

 

Ing. Ondřej Nečas 
…………………………………………. 

vedoucí ekonomického odboru 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucího ekonomického odboru 

 

Ing. Lenka Míčová 
…………………………………………. 

vedoucí oddělení účetnictví 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucí oddělení účetnictví 

 
  

 
 
 
 
 
Převzal dne:  
 
Pardubice dne  2. května 2022 
 

Ing. Martin Charvát  
………………………………………….. 

primátor města 
………………………………………….. 

podpis primátora města 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 

 
Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu města v plném znění na rok 2020 byl zveřejněn na 
internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
města od 2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. 

Rozpočtová opatření RO č.1-20 schválilo zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 
zveřejněno od 18.2.2021 
RO č. 21- 76 schválilo zastupitelstvo města dne 11.3.20212 
zveřejněno od 8.4.2021 
RO č. 77- 92 schválilo zastupitelstvo města dne 25.3.2021 zveřejněno 
od 14.4.2021 
RO č. 93 schválila rada města dne 12.4.2021 zveřejněno od 6.5.2021 
RO č. 94-158 schválilo zastupitelstvo města dne 29.4.2021 
zveřejněno od 18.5.2021 
RO č.159-181 schválilo zastupitelstvo města dne 27.5.2021 
zveřejněno od 16.6.2021 
RO č. 182 schválila rada města dne 7.6.2021 zveřejněno od 
16.6.2021 
RO č. 183a schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 zveřejněno 
od 15.7.2021 
RO č. 183 - 252 schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 
zveřejněno od 15.7.2021 
RO č. 253- 256 schválila rada města dne 30.6.2021 zveřejněno od 
15.7.2021 
RO č. 257 - 262 schválila rada města dne 20.7.2021 zveřejněno od 
17.8.2021 
RO č. 263 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 
26.8.2021 
RO č. 264 schválila rada města dne 6.8.2021 zveřejněno od 
18.8.2021 
RO č. 265 - 281 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 
26.8.2021 
RO č. 282 schválila rada města dne 20.9.2021 zveřejněno od 
13.10.2021 
RO č. 283 - 326 schválilo zastupitelstvo města dne 23.9.2021 
zveřejněno od 13.10.2021 
RO č. 327 schválila rada města dne 8.10.2021 zveřejněno od 
13.10.2021 
RO č. 328 - 349 schválilo zastupitelstvo města dne 21.10.2021 
zveřejněno od 8.11.2021 
RO č. 350 - 354 schválila rada města dne 1.11.2021 zveřejněno od 
30. 11. 2021 
RO č. 355 - 370 schválilo zastupitelstvo města dne 18.11.2021 
zveřejněno od 15. 12. 2021 
RO č. 371a schválila rada města dne 13.12. 2021 zveřejněno od 11. 
1. 2022 
RO č. 371 - 395 schválilo zastupitelstvo města dne 16.12.2021 
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zveřejněno od 11. 1. 2022 
RO č. 396 - 421 schválilo zastupitelstvo města dne 20.1.2022 
zveřejněno od 8. 2. 2022 

Schválený rozpočet Rozpočet města na r. 2021 byl schválen usnesením ZM č. 
Z/1840/2020 ze dne 17. 12. 2020. Schválený dokument byl zveřejněn 
na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 doposud. 
V rámci rozpočtu města na r. 2021 byly schváleny finanční toky do 
rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. 
Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně 
závazné vyhlášky města - Statutu města Pardubic. Byly schváleny 
závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 
a rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

Stanovení 
závazných ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

ZŠ Josefa Ressla - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020 v částce 3 300 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové 
organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 4. 
změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 
29.4.2021 o 90 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci 
dne 10.5.2021.  Navýšení provozního příspěvku v rámci  6. změny 
rozpočtu o 1 528 000,00Kč schváleno Zastupitelstvem města 
Pardubic a schválen Zastupitelstvem města Pardubic investiční 
příspěvek ve výši 420 000,00 Kč dne 24.6.2021, sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci 12. změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 16.12.2021 o 3 000,00Kč , sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 17.12.2021. 
ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - stanovení příspěvku zřizovatele byl 
schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. 
Navýšení provozního příspěvku v rámci 6. změny rozpočtu schváleno 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 779 900,00Kč , 
sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. 
MŠ Kamínek  - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020, v celkové částce 493 000,00Kč, sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci  dne 15.1.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci šesté změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 24.6.2021 o 14 000,00Kč , sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci 9. změny rozpočtu 50 000,00Kč změny rozpočtu 
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 23.9.2021 , sdělení 
zasláno příspěvkové organizaci dne 1.10.2021. 
MŠ Korálek - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020 v celkové 
částce 1 154 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 
15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny 
rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 29.4.2021 o 
45 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 10.5.2021.  
Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny rozpočtu 
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 175 
000,00Kč, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. 
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Komorní filharmonie Pardubice - zastupitelstvo města Pardubic na 
svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1840/2020 schválilo 
rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci rozpočtu města by 
schválen příspěvek na provoz v celkové částce 24 429 000,00 Kč , 
sdělení ze dne 6.1.2021.  
Turistické informační centrum Pardubice - zastupitelstvo města 
Pardubic na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1840/2020 schválilo rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci 
rozpočtu města by schválen příspěvek na provoz v celkové částce 4 
701 000,00 Kč , sdělení ze dne 6.1.2021 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

Usnesením ZM č. Z/1830/2020 ze dne 17. 12. 2020 byl schválen 
střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2021 - 2024. Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu v plném zdění byl zveřejněn na 
internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva od 
2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu 
byl zveřejněn na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 
doposud. 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu města za r. 2020 v plném znění zveřejněn na 
internetových stránkách města od 9.6.2021 - 24.6.2021. 
Projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
r. 2020 a chválen usnesením ZM č. Z/2386/2021 ze dne 24. 6. 2021 
bez výhrad.  
Schválený dokument zveřejněn v úplném znění na internetových 
stránkách města stále 

Bankovní výpis ČNB - 94-3316561/0700 - zůstatek účtu 1 267 890 904,55 Kč k 
31.12.2021 
ČNB - 2006-3316561/0700 - zůstatek účtu 0 Kč k 31.12.2021 
KB - 9005-326561/0700 - zůstatek účtu  16 415 306,78 Kč k 
31.12.2021 
KB - 43 - 9656490277/0700 - zůstatek účtu  235 607,61 EUR stav 5 
857 205,18 Kč k 31.12.2021   
KB - 123 - 967670207/0700 - zůstatek účtu  722 608,17 Kč k 
31.12.2021 
KB - 19 - 326561/0100 - zůstatek účtu  594 586,26 Kč k 31.12.2021 
KB - 8010 - 326561/0100 - zůstatek účtu 519 037,61 Kč k 31.12.2021 
KB - 182 - 326561/0100 - zůstatek účtu  822 418,60 Kč k 31.12.2021 
KB - 19 - 2379850227/0100 - zůstatek účtu 287 636,85 k 31.12.2021 
KB - 115 - 9585040227/0100 - zůstatek účtu 550,00 Kč k 31.12.2021 
KB - 326561/0100 - zůstatek účtu 36 557 204,92 Kč k 31.12.2021 
stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 231 k 31.12.2021 
KB - 115 - 1949220207/0100 - zůstatek účtu 996 736,57 Kč k 
31.12.2021 
KB - 107 - 326561/0100 - zůstatek účtu 801 528,71 Kč k 31.12.2021 
stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 236 k 31.12.2021 
KB - 6015 - 326561/0100 - zůstatek účtu 2 029 343,35 Kč k 
31.12.2021 
KB -115 - 4864010247/0100 - zůstatek účtu 1 001,38 Kč k 31.12.2021 
KB - 123-3116330267/0100 - zůstatek účtu 0 Kč 
stav bankovních účtu ověřeno na účet 245 k 31.12.2021  

Dohoda o hmotné dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k 
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odpovědnosti vyúčtování ze dne 4.1.2021, 6.1.2021, 1.4.202115.4.2021 
Faktura Dodavatelská Fa č. 4/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v 

částce 1 615 572,43,- Kč, splatnost 6.8.2021, úhrada dne 6.8.2021,  
č. dokladu 0200110 zaúčtováno 511/321 
Dodavatelská Fa č. 5/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v 
částce 1 620 156,97, splatnost 16.8.2021, úhrada dne 10.8.2021,  č. 
dokladu 0200221 zaúčtováno 511/321 
Dodavatelská Fa č.1051211306 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v 
částce 2 274 172,42,- Kč, splatnost 25.9.2021, úhrada dne 7.9.2021,  
č. dokladu 0200112, zaúčtováno 042/321 
Dodavatelská  Fa za období 09/2021 v číselné řadě zaúčtování 
předpisu závazku 0210121 - 250, 0210271 - 0210420 
Dodavatelské faktury za období 05/2021 vč. zaúčtování předpisů 
dokladem č. 0210531 - 0210610, přijaté FA za období  12/2021 v 
číselné řadě účetních dokladů 021471 - 620, 621-760, přijaté FA za 
období 12/2021 v číselné řadě účetních dokladů 021131-0300 
Vystavené faktury v číselné řadě 255 - 321 včetně předpisu 
pohledávky, v číselné řadě 22001-55 včetně předpisu pohledávky 
Dodavatelská Fa variabilní č. 210100200 - Dostihový spolek a.s., 
Pardubice, v částce 100 430,00Kč, datum vystavení 14.8.2021, 
splatnost 21.9.2021, úhrada bankovním převodem ČS  dne 
14.10.2021- pronájem závodiště Dodavatelská Fa Dodavatelská  FA 
variabilní č. 21-063 - GO Company s.r.o., Pardubice, v částce 443 
502,00Kč, datum vystavení 31.8.2021, splatnost 5.10.2021, úhrada 
bankovním převodem ČS dne 21.9.2021- technické vybavení na akci 
Friends Fest 2021 
Dodavatelská  FA variabilní č. 193253 - AJ Produkty s.r.o., Pardubice, 
v částce 95 000,00Kč, datum vystavení 19.7.2021, splatnost 
2.8.2021, úhrada bankovním převodem ČS dne 23.7.2021- 
kancelářský nábytek a odborná montáž                                  

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí proběhlo dne 8. 10. 
2021, 31. 10. 2021, 29. 11. 2021  a 29. 12. 2021 předsedou ÚIK a 
tajemníkem MmP na základě vnitřní směrnice č. 16/2011 k provedení 
inventarizace a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
Příkazem tajemníka č. 2/2021 ze dne 20. 10. 2021 bylo nařízeno 
provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021 
Plán inventarizace ke dni 30. 11. 2021 vydaný tajemníkem MmP ze 
dne 20. 10. 2021.  
Dílčí inventarizace movitého majetku proběhla ke dni 30. 11. 202O u 
ORJ 914, 414 a 1814, u ostatního majetku a závazků provedli členové 
inventarizačních komisí inventuru do 22. 1. 2021 k rozvahovému dne 
31. 12. 2020. 
U ORJ 914, 414 a 1814 byla provedena rozdílová inventarizace k 31. 
12. 2021.  
Dílčí zpráva o inventarizace majetku za ORJ 914 - Kancelář 
tajemníka, 414 - Kancelář primátora a 1814 - Odbor informačních 
technologií byl vyhotoven dne 14. 12. 2021 - včetně přílohy - Úřední 
záznam o podaném vysvětlení ze dne 24. 11. 2021 od Policie ČR    
Při inventarizaci bylo postupováno v souladu s metodickým 
doporučením ze dne 29. 10. 2015.  
Inventurní soupisy byly vyhotoveny se stavem k 30. 11. 2021 (dílčí 
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inventarizace) a se stavem k 31. 12. 2021. 
Inventarizační zpráva r. 2021 byla zpracována dne 1. 2. 2022 včetně 
přehledu zjištěných stavů dle fyzických a dokladových inventur a 
účetního stavu k rozvahovému dni 31. 12. 2021. Inventarizací nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

zápis z ustavujícího zasedání ze dne 19.11.2018 pro neuvolněné 
zastupitele - přijaté usnesení č. Z/164/2018 s účinností od 1.1.2019 
počet obyvatel k 1.1.2018 90 335 
kontrola výplaty odměn dle jednotlivých funkcí, souhrnu odměn u 
neuvolněných zastupitelů v souladu se schválením a nařízením vlády 
mzdové listy zastupitelů za období 1 - 12/2021 

Pokladní doklad pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP 
202100111/35 - MP 202100157/35 za období 4/2021 vč. zaúčtování  
pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP  
202100559/35 - MP 202100626/35 za období 12/2021 vč. zaúčtování  
pokladna NR2 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR2 
202100129/37 - NR2 202100143/37 za období 8/2021 vč. zaúčtování 
pokladna NR1 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR1 
202100097/36 - NR1 202100152/36 za období 11,12/2021 vč. 
zaúčtování 
doklady obsahovaly předepsané náležitosti 

Pokladní kniha 
(deník) 

pokladní deník veden v software Gordic  
příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 202100001 - 202100161 
za období leden - září 
konečný stav pokladny ověřen na účet 261 - k 31.12.2021 

Rozvaha sestavená ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 
Účetní doklad účetní doklady za období 7/2021 v číselné řadě 0200001-430 včetně 

zaúčtování 
účetní doklady 0200401-692  

Účetní doklad Výdaje ve vztahu k HC Dynamo Pardubice, a.s. 
 
DF č. 211100095 vystavena dne 9. 9. 2021, splatná dne 9. 10. 2021 – 
dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – reklama turnaj „Letní 
hokejové hry“, částka 605.000,- Kč – fakturováno na základě Smlouvy 
o poskytování reklamních a dalších služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 
mezi SMP a HC Dynamo jako podmíněná reklama. Zaúčtováno 
dokladem č. 0210617 ze dne 6. 10. 2021 účetním zápisem 518/321. 
Úhrada dne 6. 10. 2021. Doložen Podklad pro likvidační záznam o 
provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku ze dne 15. 
9. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. DF č. 211100002 
vystavena dne 3. 5. 2021, splatná dne 31. 5. 2021 – dodavatel HC 
Dynamo, za reklamní služby, částka 13.310.000,- Kč s DPH – 
fakturováno na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších 
služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. 
Zaúčtováno dokladem č. 0210117 ze dne 18. 5. 2021 účetním 
zápisem 518/321. Úhrada dne 18. 5. 2021. Účtováno na OdPa 
3419/pol. 5169. DF č. 20100228 vystavena dne 15. 3. 2021, splatná 
dne 14. 4. 2021 – dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – 
podmíněná reklama za čtvrtfinále, částka 968.000,- Kč – fakturováno 
na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb 
uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. Zaúčtováno 
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dokladem č. 0210509 ze dne 13. 4. 2021 účetním zápisem 518/321. 
Úhrada dne 13. 4. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. Na 
základě Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku ze dne 19. 3. 2021 
uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 29. 3. 2021 HC Dynamo 
převedeno 6.000.000,- Kč – peněžitý příplatek mimo základní kapitál 
Společnosti. Zaúčtováno dokladem č. 0230103 ze dne 25. 3. 2021 
účetním zápisem 043/368.Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace 
ze dne 6. 4. 2021 uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 8. 4. 
2021 HC Dynamo převedeno 17.100.000,- Kč – individuální dotace na 
podporu mládežnického hokeje v r. 2021. Zaúčtováno dokladem č. 
0230040 ze dne 6. 4. 2021 účetním zápisem 373/395.   
   
Další výdaje SMP ve vztahu k HC Dynamo se týkaly nájmů a 
vyúčtování služeb: 
  
Účetním dokladem č. 0230067 ze dne 12.5.2021 byl zaúčtován 
předpis vratky přeplatku nájmů za r. 2021 – Letní stadion Garáž ve 
výši 1.741,43 Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 
0791078 ze dne 19.5.2021 byla zaúčtována platba této částky 
zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.5.2021. Přeplatek vznikl tak, že 
byl společnosti vystaven splátkový kalendář na částku 2 487,76 Kč, 
na základě kterého byla provedena úhrada. Skutečná výše nájmu 
však činila pouze 746,33 Kč z titulu ukončení nájmu - zaúčtováno 
dokladem 0820289 z 30. 4. 2021 (311/603, 343), čímž vznikl 
přeplatek ve výši 1 741,43 Kč, který SMP vracelo. Účetním dokladem 
č. 0230228 ze dne 7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování 
služeb za r. 2020 – bytová jednotka č. 6 Sokolovská 2721 ve výši 
4.066,- Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 
0200470 ze dne 14.7.2021 byla zaúčtována platba této částky 
zápisem 395/231. Uhrazeno dne 14.7.2021. Jedná o přeplatek z 
vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 0820001 ze dne 
12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a současně 
324/311. Účetním dokladem č. 0230121 ze dne 7.7.2021 byl 
zaúčtován přeplatek z vyúčtování služeb za r. 2020 – b.j. č. 39 
Brožíkova 430 ve výši 4.724,- Kč, zaúčtováno zápisem 395/311. 
Účetním dokladem č. 0200242 ze dne 12.7.2021 byla zaúčtována 
platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.7.2021. Jedná 
o přeplatek z vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 
0820001 ze dne 12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a 
současně 324/311. Účetním dokladem č. 0210119 ze dne 13.9.2021 
byl  zaúčtováno zveřejnění reklamního spotu „Referendum“ na 
venkovní LED obrazovce na budově Enteria Arena ve výši 3.025,- Kč, 
zaúčtováno zápisem 518/321. Účetním dokladem č. 0200517 ze dne 
17.9.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 321/231. 
Uhrazeno dne 17.9.2021.Účetním dokladem č. 0230223 ze dne 
7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování za r. 2020 – bytová 
jednotka č. 24 Sokolovská 2721 ve výši 1.048,- Kč, zaúčtováno 
zápisem 395/311. Účetním dokladem č. 0200472 ze dne 14.7.2021 
byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 
14.7.2021.   

Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu 
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Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

sestavený ke dni 31. 10. 2021, k 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 
Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Rozvaha ZŠ Josefa Ressla - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha MŠ Kamínek  - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha MŠ Korálek - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021  
Rozvaha Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice - Polabiny - sestavena k 
31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha Lentilka DRC - rozvaha sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha Komorní filharmonie Pardubice sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha Turistické informační centrum Pardubice sestavena k 
31.12.2020, k 30.6.2021 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021  - 
příspěvkových organizací ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, ZŠ a MŠ 
Pardubice A. Krause, MŠ Kamínek, MŠ Korálek, 
HV ZŠ Pardubice, Josefa Ressla za rok 2020 ve výší 818 459,50 Kč. 
HV rozdělen 150 000,00 Kč - fond odměn a 668 459,50 Kč - rezervní 
fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause za rok 2020 ve výší 48 382,30 Kč. 
HV  rozdělen 20 000,00 Kč - fond odměn a 28 382,30 Kč - rezervní 
fond,  rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV MŠ Kamínek za rok 2020 ve výší 164 989,11 Kč. HV  rozdělen 40 
000,00 Kč - fond odměn a 124 989,11 Kč - rezervní fond,  rozdělení 
HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV MŠ Korálek za rok 2020 ve výší 0 Kč. MŠ Korálek Pardubice 
hospodařil s vyrovnaným výsledkem hospodaření, 0,00 výsledek 
hospodaření schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 
HV Lentilka DRC za rok 2020 ve výší 97 583,58 Kč. HV  rozdělen 50 
000,00 Kč - fond odměn a 46 583,58 Kč - rezervní fond,  rozdělení HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV DDM ALFA za rok 2020 ve výší 58 256,85 Kč. HV  rozdělen 20 
000,00 Kč - fond odměn a 38 256,85 Kč - rezervní fond,  rozdělení HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021  - 
příspěvkových organizací Komorní filharmonie Pardubice, Turistické 
centrum Pardubice 
HV Komorní Filharmonie za rok 2020 ve výší 4 253 198,59 Kč. HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 celý převést do 
rezervního fondu - ověřeno na přílohu organizačních složek státu , 
územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a 
regionálních rad (DII) 
HV Turistické informační centrum Pardubice za rok 2020 ve výší 185 
948,34 Kč. HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 převést 
do rezervního fondu - 93 660,00 Kč a do fondu odměn 92 288, 34 Kč - 
ověřen převod do rezervního fondu na přílohu Turistického 
informačního centra Pardubice, příspěvkové organizace (DII) 

Dohody o pracovní ze dne 17.5.2021, 13.9.2021, 1.6.2021, 27.4.2021, 1.7.2021, 
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činnosti 30.11.2020 na období od 4.1. - 31.12.2021, 25.1.2021, 15.12.2020 na 
období od 4.1. do 31.12.2021, 15.12.2020 na období od 4.1. do 
312.12.2021, ze dne 14.12.2020 na období od 4.1. do 31.12.2021. 
11.1.2021 

Dohody o provedení 
práce 

ze dne 21.6.2021 - 2x , ze dne 7.12.2020, 10.3.2021, 17.5.2021, 
9.2.2021, 16.8.2021 - 2x, 29.9.2021, 30.11.2020 

Pracovní smlouvy 
včetně platových 
výměrů 

ze dne 22.3.2021 včetně  platového výměru , ze dne 13.9.2021 
včetně platového výměru, ze dne 9.8.2021 včetně platového výměru, 
ze dne 13.9.2021 včetně platového výměru, ze dne 4.10.2021 včetně 
platového výměru, ze dne 22.9.2021 včetně platového výměru, ze 
dne 8.4.2021 včetně platového výměru, dohoda o podmínkách 
pracovního poměru ze dne 22.3.2021 včetně platového výměru, ze 
dne 14.6.2021  včetně platového výměru, ze dne 18.8.2021 včetně 
platového výměru  

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Usnesením ZM Pardubic č. č. Z/1850/2020 bylo schváleno poskytnutí 
dotací z Programu podpory kultury a uzavření veřejnoprávních smluv.  
Podmínky dotačního programu pro r. 2021 - Program podpory kultury 
po r. 2021 na podporu akcí konaných od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, v 
rozpočtu města na r. 2021 schválena částka celkem 6.083.600,- Kč. 
Program zveřejněn na úřední desce od 18. 12. 2020 do 31. 3. 2021. 
Lhůta pro podání žádostí od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D/1734/00103/21 ze dne 1.6.2021- 
příjemce dotace: Divadlo Exil, z.s., Pardubice - ve výši 260. 800,-Kč " 
Realizace divadelních představení, koncertů a výstav", vyúčtování 
dotace do 31.1.2022. Dotace poskytnuta na základě žádosti doručené 
ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. 
Smlouva zveřejněna v registru smluv ze dne 2.6.2021. Vyúčtování 
dotace v termínu , doloženo soupisem uznatelných nákladů , faktury a 
platby přiloženy. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00081/21 ze dne 12.5.2021- 
příjemce dotace: Friends Agency s.r.o.,ve výši 200 000,- Kč " Friends 
Fest 2021", vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace byla poskytnuta 
na základě žádosti ze dne 29.1.2021 a schválena usnesením ZM ze 
dne 25.3.2021. Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 
12.5.2021. Vyúčtování dotace v termínu, doloženo soupisem faktur, 
faktury přiloženy . 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D01734/00097/21 ze dne 19.5.2021- 
příjemce dotace: Helena Machová, ve výši 66 900,-Kč " XVII. ročník 
The International Festival Jazz Dance Open 2021 ( since 2004)". 
Vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace poskytnuta na základě 
žádosti doručené ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 
25.3.2021. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 19.5.2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00111/21 ze dne 20.5.2021- 
příjemce dotace: Filmový klub Pardubice z.s. ve výši 62 600,- Kč " 
Představení 58.sezona Filmového klubu Pardubice v roce 2021", 
vyúčtování dotace 31.1.2021. Dotace poskytnuta na základě žádosti 
ze dne 4.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. 
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Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 20.5.2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00090/21 ze dne 10.5.2021 - 
příjemce dotace : Národní rada osob se zdravotním postižením České 
republiky, z.s., ve výši 91 422,- Kč "Zlepšení dostupnosti a zkvalitnění 
poskytovaných služeb NRZP ČR Pardubice vyúčtování dotace 
31.12.2021. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti doručené ze 
dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva 
zveřejněna  v registru smluv dne 10.5.2021. Vyúčtování dotace v 
termínu , doloženo soupisem, faktura přiložena. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 
9.10.2021 ÚZ 98071 ve výši 2 872 000,00 Kč  
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, kontrola výdajů 
u jednotlivých městských obvodů, dotace byla vyčerpána v plné výši 

Smlouvy nájemní ze dne 11.2.2021 o nájmu prostoru sloužícího podnikání označená 
jako jednotka č. 2225/17 o celkové výměře 120 m2 ulice Jilemnického 
na provozování prodejny smíšeného zboží 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 
25.1.2021, číslo usnesení R 5060/2021, zveřejnění ve dnech 26.10. - 
11.11.2020 
 
ze dne 31.5.2021 o nájmu nebytového prostoru označeného jako 
jednotka č. 2316/6 o celkové výměře 124,46 m2 na provoz Dětské 
skupiny 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města  Pardubic dne 
31.5.2021, číslo usnesení R/5472/2021, zveřejnění ve dnech 2.2.2021 
- 18.2.2021 
 
ze dne 9.7.2021 o nájmu pozemku označeného jako p.p. 3710/1 
ostatní plocha jiní plocha v k.ú. Pardubice na provozování terasy před 
restaurací 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubice dne 
29.3.2021 usnesením č. R/5452/2021, záměr prodeje zveřejněn ve 
dnech 2.12. - 18-.12.2021 
 
ze dne 3.8.2021 o nájmu pozemku par.č. 1105/9 ostatní plocha - 
neplodná půda v k.ú. Svítkov o výměře 18 m2 za účelem umístění a 
užívání plechové garáže  
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 
26.4.2021 usnesením č. R/5520/2021, zveřejnění ve dnech 20.1. - 
5.2.2021  

Smlouvy o dílo Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-033 ze dne 27. 6. 2021 na 
zhotovení díla "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných 
prostor", zveřejněna v registru smluv dne 14. 7. 2021. 
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-04 ze dne 12. 4. 2021 na 
zhotovení díla "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace", 
zveřejněna v registru smluv dne 13. 4. 2021.  

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 

kupní smlouva ze dne 26.3.2021 na prodej pozemku par.č. 199/26 
ostatní plocha - neplodná půda za kupní cenu ve výši 42 000,00 Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1495/2020 ze dne 
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převod) 24.9.2020, záměr byl zveřejněn ve dnech 28.2. - 16.3.2020 
právní účinky vkladu vznikly dne 16.7.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně 17,50 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 5.1.2021 na prodej pozemku par.č. 2123/14 
ostatní plocha v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši 271 700,00 Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1374 ze dne 
28.5.2020, zveřejnění ze dne  16.10. - 1.11.2019 
právní účinky vkladu vznikly dne 19.1.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně 1 235,00 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 13.1.2021 na prodej pozemků par.č. 3678/15, 
p.p.č. 4269, p.p.č. 4270v k.ú. Pardubice a pozemky par.č. 586/3, 
p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová za kupní cenu ve výši 1 377 161,50  Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1194/2020 ze dne 
27.2.2020, zveřejnění záměru ve dnech 8.4. - 24.4.2019  
právní účinky vkladu vznikly dne 20.1.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně celkem 692 177,80 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 27.4.2021 na prodej pozemku p.p.č. 199/6, 
p.p.č.199/7, p.p.č. 199/8, p.p.č. 199/11 vše v k.ú. Semtín za kupní 
cenu ve výši 344 000,00  Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1963/2021 ze dne 
11.3.2021, zveřejnění ze dne 12.2. - 1.3.2021 
právní účinky vkladu vznikly dne 17.5.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v celkové výši 1 720,00 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 30.6.2021 na prodej pozemku par.č.  1295/10 o 
výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši  1 600,00 Kč 
doložka dle zákona o obcích - schválilo ZmP č. Z/1967/2021 ze dne 
11.3.2021, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 21.12.2018 - 7.1.2019  
právní účinky vkladu vznikly dne 18.8.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/0312 ve výši účetní ceny 10,00 Kč  

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 99017419595 ze dne 21. 12. 
2021 s KB, a. s. - přijetí úvěru ve výši 1.086.000.000,- Kč na 
refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a. s. na financování 
modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních 
investičních projektů (1 mld. Kč) a na financování a refundace 
investičních projektů (86 mil. Kč). Přijetí úvěru bylo schváleno 
usnesením ZM č. Z/2610/2021 ze dne 16. 12. 2021. Smlouva byla 
uveřejněna v registru smluv dne 21. 12. 2021.  

Smlouvy ostatní 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. Hodnota smlouvy vč. 
DPH: 1.251.740.091,75 Kč.  
Dohoda o koordinovaném postupu mezi Statutárním městem 
Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. a HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. ze dne 19. 3. 2021 č. D1411/00253/21 (dodatek č. 1 
Akcionářské dohody). Schválena usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze 
dne 11. 3. 2021. ID Smlouvy 14816795, zveřejněna v registru smluv 
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ze strany MMP dne 23. 3. 2021, hodnota smlouvy 13.000.000,- Kč 
bez DPH i vč. DPH. 
Dodatek č. 2 k akcionářské dohodě č. D1411/00267/21 uzavřený dne 
21. 6. 2021 mezi SMP a HokejPce 2020 s.r.o., schválen usnesením 
ZM č. Z/2243/2021 ze dne 27. 5. 2021, ID smlouvy 15766163, 
zveřejněna ze strany SMP dne 21. 6. 2021 v Registru smluv, hodnota 
smlouvy bez DPH 215.000.000,- Kč – Změny akcionářské dohody: 
Investice do Multifunkční arény ze strany SMP. 
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku uzavřená dne 19. 3. 2021 
mezi SMP a HC Dynamo Pardubice na poskytnutí peněžitého 
příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 6.000.000,- Kč. 
Schváleno usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze dne 11. 3. 2021. ID 
smlouvy 14818203, zveřejněna ze strany SMP dne 22. 3. 2021 v 
Registru smluv, hodnota smlouvy bez DPH 6.000.000,- Kč. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00013/21 uzavřená dne 6. 4. 
2021 mezi SMP a HC Dynamo Pardubice a.s. (na základě bodu 5.4.1. 
Akcionářské dohody) na poskytnutí individuální dotace ve výši 
17.100.000,- Kč na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje 
v roce 2021“, vyúčtování dotace do 31. 1. 2022. Schváleno 
usnesením ZM č. Z/1948/2021 ze dne 21. 1. 2021. ID smlouvy 
14981635, zveřejněna ze strany SMP dne 6. 4. 2021 v Registru 
smluv, hodnota smlouvy bez DPH i vč. DPH 17.100.000,- Kč. 
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. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 
161-162 - oprava společných prostor": 
Výzva k podání nabídky ze dne 21. 4. 2021 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena.  
Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 24. 5. 2021 pěti 
dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise. 
Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů 
komise ze dne 11. 6. 2021. 
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 6. 2021. 
Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.  
Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena 
nabídka fy Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. s nabídkovou cenou 
2.813.677,74 Kč bez DPH. 
Usnesením RM ze dne 21. 6. 2021 bylo rozhodnuto o výběru 
dodavatele.  
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci 
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 28. 6. 2021. 
S vybraným uchazečem byla dne 27. 6. 2021 uzavřena Smlouva o 
dílo č. OMI-VZMR-2021-033. SOD byla zveřejněna v registru smluv 
dne 14. 7. 2021. 
Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že 
sjednaná cena díla byla dodržena. 
 



 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,   
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz  

-20 - 

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - 
rekonstrukce elektroinstalace": 
Výzva k podání nabídky ze dne 10. 2. 2021 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena.  
Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 25. 1. 2021 pěti 
dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise. 
Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů 
komise ze dne 24. 2. 2021. 
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 2. 2021. 
Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.  
Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena 
nabídka fy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 
1.879.481,34 Kč bez DPH. 
Usnesením RM ze dne 15. 3. 2021 bylo rozhodnuto o výběru 
dodavatele.  
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci 
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 24. 3. 2021. 
S vybraným uchazečem byla dne 12. 4. 2021 uzavřena Smlouva o 
dílo č. OMI-VZMR-2021-04. SOD byla zveřejněna v registru smluv 
dne 13. 4. 2021. 
Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že 
sjednaná cena díla byla dodržena. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

protokol o kontrole ze dne 11.5.2021 o provedené kontrole u 
příspěvkové organizace Komorní Filharmonie Pardubice za rok 2019-
2020, kontrola provedla kontrolní skupiny na základě pověření č. 1 ze 
dne 14.4.2021, kontrola provedena ve dnech 19.4. - 22.4.2021 
protokol o kontrole ze dne 2.9.2021 o provedené kontrola MŠ 
Pardubice - Dubina, Erno Košťála 991 za rok 2019-2020, pověření ke 
kontrole č. 18 ze dne 7.7.2021, kontrola provedena ve dnech 3.8. - 
5.8.2021 
protokol o kontrole ze dne 2.7.2021 o provedené kontrole ZŠ 
Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 za rok 2019 - 2020, pověření 
ke kontrole č. 11 ze dne 13.5.2021, kontrola provedena ve dnech 
24.5. - 27.5.2021, 1.6.2021 
protokol o kontrole ze dne 14.7.2021 o provedené kontrole ZŠ 
Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 za rok 2019-2020, pověření ke 
kontrole č. 14 ze dne 31.5.2021, kontrola provedena ve dnech 14.6. - 
17.6.2021 
protokol o kontrole ze dne 18.6.2021 o provedené kontrola Dům dětí a  
mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 334, pověření ke 
kontrole č. 8/2021 ze dne 4.5.2021, kontrola byla uskutečněna dne 
17.- 20.5.2021 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

ze dne 15. 3. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - 
rekonstrukce elektroinstalace" 
ze dne 26. 4 2021 - schválení účetní závěrky za rok 2020 a výsledku 
hospodaření příspěvkových organizací 
ze dne 21. 6. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 161-
162 - oprava společných prostor" 
ze dne 30. 6. 2021 - rozpočtové opatření č. 253 - 256 
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ze dne 20. 7. 2021 - rozpočtové opatření č. 257 - 262 
ze dne 6. 8. 2021 -  rozpočtové opatření č. 264 
ze dne 16. 8. 2021 - rozpočtové opatření č. 265 - 281 
ze dne 8. 10. 2021 - rozpočtové opatření č. 327  
ze dne 1. 11. 2021 - rozpočtové opatření č. 350 - 354 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Zastupitelstvo města ze dne 17.12.2020 - ( střednědobý výhled 
rozpočtu města na roky 2021-2025, rozpočet města na rok 2021, 
závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2021, Usnesení č. Z/1844/2020 
Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje Podle § 102 bod 2 a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:  
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými 
položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní 
rezervy rozpočtu na konkrétní akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.  
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených 
změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho 
zasedání. 
Zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 - ( rozpočtové opatření č.1 - 
20, změna rozpočtu ) 
Zastupitelstvo města ze dne 11.3.2021 -  ( rozpočtové opatření č.21 - 
76, změna rozpočtu ) 
Zastupitelstvo města ze dne 25.3. 2021 - ( rozpočtové opatření č. 77 - 
92, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 29.4.2021 - ( rozpočtové opatření č. 94 -
158, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 27.5.2021 - ( rozpočtové opatření č. 159 
- 181, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 24.6.2021- ( rozpočtové opatření č. 183a 
- 183- 252, změna rozpočtu, účetní závěrka za rok 2020, závěrečný 
účet města za rok 2020) 
Zastupitelstvo města ze dne 23.9.2021 - ( rozpočtové opatření č. 283 
- 326, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 21.10.2021- ( rozpočtové opatření č.328 
- 349, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 18.11.2021- ( rozpočtové opatření č.355 
- 370, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 16.12. 2021 - ( rozpočtové opatření č.371 
- 395, změna rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic 
na roky 2022 - 2026, OZV, rozpočet na rok 2022, navýšení úvěrového 
rámce, závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2022,  
Usnesení č. Z/2617/2021 Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje 
Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě 
města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 
následujícím rozsahu:  
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými 
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položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní 
rezervy rozpočtu na konkrétní akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.  
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených 
změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho 
zasedání. 

Finanční výbor Zápis z jednání FV ze dne 18.1.2021- změna rozpočtu města 
Pardubic 
Zápis z jednání FV ze dne 1.3.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, přezkoumání hospodaření, financování programů podpory- 
úprava, návrh na odpis zmařených investic, stanovisko právní 
kanceláře 
Zápis z jednání FV ze dne 22.3.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic 
Zápis z jednání FV ze dne 26.4.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, prominutí dluhu na nájmu 
Zápis z jednání FV ze dne 24.5.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, prominutí dluhu 
Zápis z jednání FV ze dne 21.6.2021 - prominutí úroku z prodlení, 
změna rozpočtu města Pardubic, závěrečný účet města Pardubic za 
rok 2020, účetní závěrka, akcionářské záležitosti Pardubická plavební 
a. s. 
Zápis z jednání FV ze dne 20.9.2021- úpravy rozpočtu města 
Pardubic v kompetenci RmP, ukončení sbírky za účelem pomoci 
městysu Moravská Nová Ves, finanční hospodaření města Pardubice, 
prominutí úroku z prodlení, harmonogram přípravy rozpočtu na rok 
2022, vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí, 
problematika RFP a. s., změna rozpočtu 
Zápis z jednání FV ze dne 18.10.2021- změna rozpočtu, žádost o 
slevu na nájemném spol. EHSF s. r. o. 
Zápis z jednání FV ze dne 15.11.2021 - změna rozpočtu, dohoda o 
splátkách dluhu, Termíny jednání FV v roce 2022, žádost spol. EHSF 
s.r.o.- o slevu na nájemném, financování investičního záměru - 
koupaliště Cihelna 

Kontrolní výbor Zápis z jednání KV č.12 ze dne 27.1.2021 - kontrola usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínů 
plnění, doporučení KV pro orgány města 
Zápis z jednání KV č. 13 ze dne 3.2.2021 - doporučení kontrolního 
výboru pro orgány města 
Zápis z jednání KV č.14 ze dne 31.3.2021 - kontrola usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínu 
plnění, předložení návrhů činnosti KV v rámci své kompetence dané 
zákonem o obcích, doporučení Kontrolního výboru pro orgány města- 
výstupy z jednání pracovní skupiny KV s tajemníkem MmP a další 
postup 
Zápis z jednání KV ze dne 26.5.2021 - kontrola usnesení Rady města 
a Zastupitelstva města Pardubic, kontrola úkolů po termínu plnění 
Zápis z jednání KV ze dne 29.9.2021 - kontrola usnesení Rady města 
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a Zastupitelstva města Pardubic 
Ostatní písemnosti 
ve vztahu k HC 
Dynamo Pardubice, 
a.s. 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č. j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 
Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - 
ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze 
prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 
Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím. 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. 55 Cm 50/2021-94 
Odvolání města ze dne 6. 12. 2021 ke sp. zn. 55 Cm 50/2021 podáno 
navrhovateli HokejPce 2020 s. r. o. a Statutární město Pardubice  
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD254/KSHK ze dne 22. 4. 2021 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na 
zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo 
opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., 
jakožto navrhovatele, a to podáním ze dne 8. 2. 2022, doplněno 
podáním ze dne 24. 2. 2022.  
Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za 
r. 2021 ukončeno.  

Písemnosti 
přezkoumané 
přizvanou osobou - 
AV AUDITING, spol. 
s r.o. 

Seznam dokumentů použitých při přezkoumání hospodaření:  
Usnesení č. Z/2648/2018 ze dne 21.6.2018, Z/744/2019 ze dne 
19.9.2019, Z/1522/2020 ze dne 24.9.2020, Z/1751/2020 ze dne 
26.11.2020, Z/2057/2021 ze dne 25.3.2021, Z/2206/2021 ze dne 
27.5.2021, Z/2285/2021 ze dne 24.6.2021 
  
Kupní smlouva ne nemovité věci mezi statutárním městem Pardubice 
jako prodávajícím a společností Linkcity Czech Republic a.s. jako 
kupujícím ze dne 24.9.2018 
Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako prodávajícím a  
statutárním městem Pardubice jako kupujícím ze dne 12.1.2021 
Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako kupujícím a  
statutárním městem Pardubice jako prodávajícím ze dne 12.1.2021 
Kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice jako prodávajícím 
a společností Conseq penzijní společnost, a.s. jednající na účet 
podílového fondu Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní 
společnosti, a.s 
 
Notářský zápis o rozhodnutí Dostihového spolku a.s., 
Smlouva o upsání akcií mezi Statutárním městem Pardubice 
(akcionář a zájemce) a společností Dostihový spolek, a.s. ze dne 
30.11.2020 
 
Směnná smlouva mezi statutárním městem Pardubice a Ředitelství 
silnic  a dálnic ČR, státní příspěvková organizace ze dne 27.8.2021 
Dotační smlouva č. 187/M1/2021 ze dne 3.5.2021 
Smlouva o dílo se zhotovitelem: Společnost most Pardubice, 
Kyjevská – společníci SILNICE GROUP a. s. a Společnost T.A.Q. s. r. 
o. 
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Účetní doklady: 0800025 (r.2020), 0800115, 0170804, 0800131, 
0170804, 0800098, 0700130, 0170901 
Žádosti o platbu v rámci dotace MOST M117 – nadjezd Kyjevská 
 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠ Svítkov) 
Výzva MMR k vrácení peněžních prostředků (dotace MŠ Svítkov) 
Žádost o platbu č. 2 (MŠ Svítkov), bankovní výpis ze dne 8.3.2021 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11.6.2020 
(ZŠ Benešovo nám.) 
Protokoly o ukončení prací dle smluv o dílo na akci ZŠ Benešovo 
nám. – odborné učebny II. Etapa 
Žádost o platbu ze dne 27.10.2020 (ZŠ Benešovo nám.) 
Schvalovací protokol č.j. 15/2019-430-PPR/3 ze dne 25.8.2020 
Rámcová smlouva o financování projektu, ev. č. 5537710001, 
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 4.3.2021 
 
Smlouva o dílo se spol. TELMO a.s. vč. dodatků 1-3 (Kamerový 
systém Pardubice) 
Faktury přijaté od TELMO a.s.  
Karta majetku č. 201600129 „Kamerový systém – digitalizovaný“ 
Žádost o platbu č. 1 ze dne 30.3.2021, č. 2 ze dne 15.10.2021 
(Kamerový systém) 
Závěrečná hodnotící zpráva projektu ze dne 21.10.2021 (Kamerový 
systém) 
Účetní doklady: 0700072, 0700074, 0700095, 0700020, 0700027, 
0700113, 0700067, 0700068, 0020055 
 
SoD se spol. SKOS s.r.o. (Památník Zámeček), vč. dodatků 1-3 
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby se SKOS s.r.o. 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby (Památník Zámeček) 
Karty majetku: 2442001/1-3, PARK-344, zařazovací protokol 
 
Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, soupis faktur od dodavatele, 
spol. CROSS Zlín a.s. 
Protokol o převzetí a předání díla ze dne 14.7.2021 s CROSS Zlín 
a.s., Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání 
Karta majetku č. „IDS“ 
Sdělení MO Pardubice V (č.j. 4100/2021/OE UM05/Kot) ze dne 
17.6.2021, zápis o převzetí do majetku OŽP 
 
SoD se spol. CHRPA stavební společnost s.r.o. (dětské hřiště Pod 
Vinicí) vč. Dodatku č. 1 
kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 3.6.2021 (dětské hřiště 
Pod Vinicí) 
Karty majetku: 3241/210046, 3241/210074 
faktura od spol. ComArr spol. s r.o. (UPS záložní zdroj) 
předávací protokol 1 ze dne 25.6.2021 a předávací protokol 2 ze dne 
7.7., zápis o převzetí hardware ze dne 7.7.2021 odborem OIT.  
evidenční karta majetku č. MAPAH000ML2R 
Memorandum k realizaci projektu Modernizace železniční trati Hradec 
Králové – Pardubice 
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Protokol o vyřazení majetku MAPAH00042AU, evidenční karta 
daného majetku 
Protokol o likvidaci od Služby města Pardubic, a.s. 
Protokol o provedené dobrovolné dražbě k dražební vyhlášce č. 292-
2021  
Dražební vyhláška č. 292-2021 
Evidenční karta majetku č. 0240010012 
Inventurní soupisy oprávek a účtu 403 k 31.12.2020 
Evidenční karty majetku: TER/1, MAPAH00077GY, 1/92, 3241/14135, 
3241/170082 
Příspěvkový řád spolku Pardubicko-Perníkové srdce Čech pro rok 
2021 
Příspěvkový řád spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. pro rok 
2021 
 
Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi 
Statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem a Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje 
usnesením Z/1840/2020 ze dne 17.12.2020 
usnesením Rady města Pardubic R/6415/2021 dne 6.9.2021 
usnesením valné hromady svazku obcí Hradubická labská 19.11.2020 
zápis z 36. korespondenčního jednání členské schůze zástupců 
Sdružení DTMMP ze dne 31. 3. 2021 
výpisy z BÚ 6015-326261/0100, 115-4864010247/0100, 123-
3116330267/0100 
evidence hotovosti opatrovanců - pokladní knihy a paragony 
dokládající pohyb jejich hotovosti 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ 
Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště-nádvoří“ 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „DDM 
BETA – výměna oken“ 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „U 
Divadla 828 – V. NP sanace kanceláří“ 
dokumentace k výběrovému řízení na podlimitní zadávací řízení 
„Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“ 
faktury dodavatele CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice č. 2101136 z 
6.8.2021, 2101146 z 31.8.2021, 2101176 z 30.9.2021, 2101200 z 
11.10.2021 
faktura dodavatele PT point s.r.o. Pardubice č. 2021102 z 9.9.2021 
faktura dodavatele STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Pardubice č. 
210100476 z 3.11.2021 
faktury dodavatele MIROS Pardubice a.s. č. 0210602 z 28.5.2021, 
0200020 z 29.6.2021, 0210315 z 29.7.2021 
 
doklady:  
0020141, 0820019, 0220030, 0210064, 0800010, 0220110, 0210604, 
0210430, 0210156, 0210165, 0820045, 0800034, 0820253, 0210483, 
0210361, 0220112, 0800039, 0210626, 0210373, 0230214, 0210677, 
0220011, 0800017, 0700048, 0700047, 0020124,0700009,0700010, 
0700007, 0700178, 0700081, 0800071, 0230246, 0230025, 0700095, 
0700056, 0700016, 0700148, 0020245, 0220090, 0210032, 0800004, 
0210449, 0210584, 0800058, 0210550, 0210375, 0210441, 0220083, 
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0230035, 0200174, 0230079, 0200496, 0210058, 0200438, 0210123, 
0200409, 0210005, 0200069, 0210162, 0200647, 0210602, 0200020, 
0210315, 0820232, 0800041, 0210342, 0210275, 0210200, 0210746, 
0800067, 0210612, 0800046, 0210726 
 

 
 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu  
VI 

Výkaz pro plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha k rozvaze k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu  zveřejněn před projednáním ve dnech od 27.11. – 
15.12.2020 příjmy ve výši  27 487 300,00 Kč, financování 2 822 
300,00 Kč, výdaje 30 309 600,00 Kč, rozpočet sociálního fondu ve 
výši 420 500,00 Kč  
Schválený rozpočet – ZMO VI schválilo dne 14.12.2020, zveřejnění 
po schválení ze dne 12.1.2021 
 
Rozpočtové opatření č. 1  - schválilo ZMO 18.1.2021, zveřejněno dne 
22.1.2021 
Rozpočtové opatření č. 2 – schválila RMO dne 12.4.2021,  zveřejněno 
dne 19.4.2021 
Rozpočtové opatření č. 3 – schválilo ZMO 14.6.2021,  zveřejněno dne 
24.6.2021  
Rozpočtové  opatření č. 4 – schválila RMO dne 21.6.2021, zveřejněno 
dne 24.6.2021 
Rozpočtové opatření č. 5  - schválilo ZMO dne 2.8.2021, zveřejnění 
ze dne 9.8.2021 
Rozpočtové opatření č. 6  - ZMO VI schválilo den 25.10.2021, 
zveřejnění ze dne 4.11.2021 
Rozpočtové opatření  č. 7 schválila RMO dne 29.11.2021, zveřejnění 
ze dne 8.12.2021 
Rozpočtové opatření č. 8  schválila ZMO dne 13.12.2021, zveřejnění 
ze dne 20.12.2021 
 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 – ZMO VI schválilo 
dne 14.12.2020, zveřejnění před schválením 27.11. – 7.1.2021, po 
schválení zveřejněn 12.1.2021 
Závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn před schválením ve dnech 
28.5.2021 – 15.6.2021, ZMO VI schválilo dne 14.6.2021, po schválení 
zveřejněn 28.6.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  - dotace na 
zjištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
konaných ve dnech 8. a 9.10.2021, ÚZ 98071, celkové náklady ve 
výši 166 600,35 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez 
nedostatků 
 
Vnitřní předpisy - o sociálním fondu, směrnice o evidenci, 
inventarizaci majetku a nakládání s majetkem, směrnice o pokladních 
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operacích, směrnice o vedení účetnictví,  směrnice o cestovních 
náhradách,  směrnice o finanční kontrole, zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO VI 
 
Smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve 
výši 7 052,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu PARAMO Pardubice, 
z.s. na zajištění akce 110 let TJ Paramo Pardubice „Večer s fotbalem“ 
konané dne 18.6.2021, termín vyúčtování do 15 dnů od ukončení 
akce , poskytnutí dotace schválila RMO dne 21.12.2020 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve výši 8 000,00 Kč 
pro Český svaz chovatelů, z.s. Základní organizace Pardubice-
Svítkov  konané ve dnech 28. a – 29.8.2021, termín vyúčtování do 15 
dnů ode dne ukončení akce , poskytnutí dotace schválila rada dne 
21.12.2020 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní deník vedena v účetním programu 
Ginis, k 31.12.2021 je zůstatek nulový 
celkem 4 pokladny 
pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10726 – 10770 za období 9/2021 
pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20900 – 20924 za období 9/2021 
pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 
pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 
Pokladní doklad 
celkem 4 pokladny 
pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10753– 10770 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20918 – 20924 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
 
Faktura - za období 9/2021 v souvislosti s jejich platbou na BÚ 
faktura číslo 2021053 ze dne 2. 9. 2021 se splatností 8. 9. 2021, firma 
Emporio s.r.o. Smilova 386, Pardubice, v celkové částce 1 514 593,30 
Kč, na rekonstrukci ulice Sjezdová I a II, uhrazeno výpisem z účtu 27 
– 1205456399/0800 ze dne 6. 9. 2021( zaúčtováno 042/321, 321/231) 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu 
ze dne 31. 8. 2021 – kontrola hospodaření 
ze dne 6.12.221 - rozpočtové opatření rozpočet na rok 2022, 
střednědobý výhled na rok 2022- 2024, vnitřní předpis o sociálním 
fondu 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 3. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva 
ze dne 2. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, 
závěrečný účet hospodaření MO Pardubice VI 
ze dne 2. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva a 
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rady 
ze dne 1.12.2021 - rozpočet na rok 2022, kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 107 – 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 
30.9. 2021 – 277 863.42 Kč, k 31.12.221 ve výši zůstatku 244 577,44 
Kč  
ověřeno na rozvahový účet 236 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 
09. 2021 – 1 193 994,85 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 906 
120,70 Kč  
vedený u ČS, a.s. č.ú. 19 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 
09. 2021 – 2 400,00 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 45 583 622,24 
Kč  
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 19047911/0300 ve výši zůstatku k 30. 09. 
2021 – 16 526,33 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 3 667,33 Kč  
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 30. 09. 
2021 – 12 259 490,69 Kč 
zůstatek ověřen na účet rozvahy 231 
 
Pracovní smlouvy 
pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2021 s platností od 1. 4. 2021 do 30. 9. 
2021 – pomocný dělník na VPP, platový výměr ze dne 1. 4. 2021 
pracovní smlouva ze dne 17. 5. 2021 s platností od 17. 5. 2021 do 30. 
9. 2021 s dodatkem ke smlouvě o změně platnosti doby určité od 17. 
5. 2021 do 28. 2. 2022, pracovní pozice - pomocný dělník na VPP, 
platový výměr ze dne 17. 5. 2021 
 
Dohody o provedení práce 
DPP ze dne 1. 10. 2021 s platností od 1. 10. 2021 do 20. 10. 2021 – 
pomocné a dělnické práce 
DPP ze dne 27. 8. 2021 - zajištění přípravy chodu aktiv stanovišť v 
rámci akce „ Loučení s prázdninami“ konané dne 29. 8. 2021 
DPP ze dne 8. 3. 2021 s platností od 8. 3. 2021 do 31. 03. 2021 – 
pomocné a dělnické práce při organizaci a likvidaci bio odpadu 
 
Dohody o pracovní činnosti 
DPČ ze dne 1.4.2021 s platností od 1.4.2021 do 31.12.202 – úklid 
budovy Úřadu městského obvodu, dohoda byla ukončena dne 
12.10.2021 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 991 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2018 s platností od 1. 1. 
2019 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, změna odměn 
schválena zastupitelstvem obce dne 6.1.2020 
odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy 
zastupitelů za rok 2021 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
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Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 16.11.2021 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 10.1.2022 a ukončení 
ke dni 28.1.2022 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence v účetním 
programu EMA Ginis  

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu I 

Kniha odeslaných FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic 
v číselné řadě 201100001-39 
Kniha přijatých FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic v 
číselné řadě 202000822-202100643 
Fa vydané v číselné řadě 201100001-39 včetně zaúčtování 
FA vydané v číselné řadě 202100301 – 202100400 včetně předpisu 
závazku  
 
Výkaz o hodnocení rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 v příjmech ve výši 45 869 900,00 Kč , 
financování 2 636 000,00 Kč, celkem výdaje 48 505 900,00 Kč včetně 
sociálního fondu ve výši 723 000,00 Kč , zveřejnění před schválením 
ve dnech 24.11. – 10.12.2020 
Schválený rozpočet zveřejněn po schválení dne 17.12.2020, ZMO I 
schválilo dne 9.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024, zveřejnění před 
schválením ve dnech 24.11. 2020 – 10.12.2020 
 
Rozpočtová opatření:  
RO č. 1/2021 schválila RMO I dne 14.6.2021, zveřejnění ze dne 
23.6.2021 
RO č. 2, 3 a 4/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 5 – 18/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 19/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 20/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 
14.9.2021 
RO č. 21/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 
4.10.2021 
RO č. 22 a 23/2021 schválila RMO I dne 4.10.2021, zveřejnění ze dne 
7.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 24 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 13. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 25 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 26 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 27 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 



 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,   
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz  

-30 - 

zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 28 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 29 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 30 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 31 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 32 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
 
Závěrečný účet – zveřejnění před schválením dne 7.6.2021 – 
24.6.2021,ZMO projednalo dne 23.6.2021 a uzavřelo souhlasem s 
celoročním hospodařením a to bez výhrad  
 
Dohody o provedení práce : DPP ze dne 1.6.2021 na účetní operace, 
metodický dohled, archivace účetních dokladů  
DPP ze dne 1.6.2021 na zajištění agendy pověřence   
DPP ze dne 28.5.2021 na roznos zpravodaje    
 
Smlouvy a další materiály  k přijatým dotacím - neinvestiční dotace na 
zajištění výdajů spojených a konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021 (pol.4111 ÚZ 98071). 
Na zajištění výdajů přijato od magistrátu 697 774,68 Kč, konečné 
čerpání ve výši 693 456,30 Kč. Vratka magistrátu v celkové částce  
4 318,38 Kč (- účet 374). Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany resp. jejich 
opravu, dotace je poskytována v souladu s " Dotačním programem 
Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 - 
2024, který byl schválen usnesením kraje R/180/21 ze den 8. 2. 2021. 
Účelová dotace se poskytuje se do výše 70% ze skutečných nákladů, 
maximálně však do výše 10 000,00 Kč, na pořízení zásahových 
oděvů, termín použití a vyúčtování dotace do 30. 11. 2021 příjem 
dotace účtovaná na položce 4122 vyúčtovaná dotace dne 24. 11. 
2021(doloženo přijatou fakturou č 21340662 - faktura uhrazena 
výpisem 11/2021 dne 23. 11. 2021) 
 
Faktura 
FD č. 21340662 ze dne 22. 11. 2021, se splatností 22. 11. 2021, 
dodavatel Ladislav Malý, Heřmanův Městec, fakturované zboží - 
radioinstalaci Hytera MD 785 s klávesnicí a mikrofonem v celkové 
částce 16 396,00 Kč, uhrazena dne 23.11.2021 , bankovním 
převodem z účtu vedený u KB 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení  9.12.2020, 
23.6.2021, 15.9.2021, 15.12.2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení 14.6.2021, 13.9.2021, 
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4.10.2021, 6.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím : 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2021 – 
příjemce TAJV, z.s., z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve 
výši 2 000,- Kč - na projekt sportovní den mládeže. Termín vyúčtování 
do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu 
Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 605 59/09/21 na základě 
žádosti ze dne 27. 3. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření 
dotace nebyla vyúčtována. 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2021 – 
příjemce Rodinné integrační centrum, z.s., z rozpočtu poskytovatele. 
Dotace poskytnuta ve výši 6 000,- Kč - na podporu tradičních 
kulturních akcí. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 
605 59/09/21 na základě žádosti ze dne 8. 7. 2021. Ke dni dílčího 
přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována. 
 
Pracovní smlouvy : pracovní smlouva ze dne 7. 11. 2021 s platností 
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 - oddělení úklidu a čištění města, 
platový výměr ze dne 1. 11. 2021 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní deník veden v účetním programu 
Giniss Express, celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 – vedeny příjmové 
pokladní doklady, pokladna č. 2 – vedeny výdajové pokladní doklady 
Pokladní doklady - celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 příjmová – v 
číselné řadě 414– 425 za období 9/2021 včetně zaúčtování, pokladna 
č. 2 výdajová – v číselné řadě 82 – 94 za období 6/2021 včetně 
zaúčtování 
 
Bankovní výpis  vedený u KB, a.s. č.ú. 78 – 9152900287/0100 ve výši 
zůstatku k 30. 09. 2021 – 424 234,27 Kč, kontrola zůstatku účtu k 30. 
9. 2021 na účet rozvahy 236, k 31.12.2021 ve výši 681 160,89 Kč 
ověřeno v rámci provedení inventarizace na účetní stav 
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145730267/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 12 934 218,01 Kč, k 31.12.2021 ve výši 2 856 833,92 Kč  
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145760247/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 0 Kč, k 31.12.2021 ve výši 12 589 073,70 Kč  
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145770277/0100 ve výši zůstatku k 30. 6. 
2021 – 3 561 989,92 Kč, k 31.12.2021 ve výši 288 656,48 Kč  
vedený u EQUA bank 1015260344/6100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 437,13Kč, k 31.12.2021 ve výši 9,88 Kč   
vedený Equa bank č.ú. 1015260432/6100 ve výši zůstatku k 
31.12.2021 – 19 903 569,26 Kč   
Výše uvedené stavy byly ověřeny v rámci provedení inventarizace na 
účetní stav dle výkazu rozvaha k 31.12.2021– účet 231 v celkové výši 
35 638 123,48 Kč  
 
Pokladní kniha za období 12/2021 u pokladny č. 1 zůstatek ve výši 53 
889,00 Kč, u pokladny č. 2 ve výši 28 472,00 Kč, celkový stav ve výši 
82 361,00 Kč ověřen na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 261. 
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Zápisy z finančního výboru 2021 ze dne 15. 6. 2021 – úprava 
rozpočtu, závěrečný účet 2020, ze dne 6. 9. 2021 – rozpočtové 
opatření, vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 3. 2. 2021 – kontrola plnění 
usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 7. 4. 2021 – kontrola 
plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 16. 6. 2021 – 
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, ze dne 1. 9. 2021 – 
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line) 
Vnitřní předpisy a směrnice - organizační řád, spisový řád, pracovní 
řád, směrnice o cestovních náhradách, směrnice o pokladních 
operací včetně stanovení limitů, směrnice o schvalování 
hospodářských operací - časové rozlišení, směrnice o nakládání s 
majetkem, zadávací řád veřejných zakázek  
 
Inventarizace    
Plán inventur  ze dne 1.12.2021, inventarizační zpráva ze dne 
31.1.2022, proškolení členů inventarizační komise ze dne 3.12.2021, 
inventarizační soupisy k 31.12.2021, majetková evidence v účetním 
programu ENA Ginis 
 
Odměny zastupitelů - ověřeno na mzdové listy za rok 2021 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VIII 

Kniha došlých faktur - na rok 2021 vedena v účetním programu 
Gordic 
Faktura - faktury v číselné řadě 21046 – 21063 včetně účtování 
předpisu závazku 
 
Výkaz pro hodnocení k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet naveden ve 
schválené výši , k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh - veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25. 11. – 16.12.2020 
ve výši příjmů 3 151 000,00 Kč, 3 151 000,00 Kč 
Schválený rozpočet zveřejněn na www stránkách dne 30.12.2020, 
ZMO VIII schválilo dne 16.12.2020 ve výši 3 216 000,00 Kč v 
příjmech včetně zapojení finančních prostředků  na 8115 , výdaje ve 
stejné výši 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023  zveřejněn a 
schválen společně s rozpočtem na rok 2021 
Rozpočtové opatření č. 1 - ZMO schválilo dne 31.3.2021, zveřejněno 
ze dne 7.4.2021 
Rozpočtové opatření č. 2  - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění 
ze dne 30.6.2021 
Rozpočtové opatření č. 3 -  ZMO schválilo dne 29.9.2021, zveřejnění 
ze dne 30.9.2021 
Rozpočtové opatření č. 4 – ZMO schválilo dne 15.12.2021, zveřejnění 
ze dne 16.12.2021 
Závěrečný účet ZMO schválilo dne 23.6.2021 
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Zápisy z jednání  zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
31.3.2021, 23.6.2021, 30.9.2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – neinvestiční 
dotace na zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny ve 
dnech 8. a 9.10.2021 ÚZ 98071, dle předběžného vyúčtování celkem 
vyčerpáno 20 672,00 Kč, čerpání k 31.12.2021 ve výši 22 390,63 Kč, 
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
DPP na roznos volebních hlasovacích lístků ze dne 1.10.2021 
DPP ze dne 1.10.2021, 1.9.2021 na sekání trávy    kontrola na 
dodržení minimální mzdy  
DPP ze dne 1.9.2021 na práce – montáž nábytku 
 
Odměňování zastupitelstva  
Počet obyvatel  do 300, počet zastupitelů  9, kontrola odměn na 
výplatní mzdové listiny , ZO schválilo dne 16.12.2020, odměny 
vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy za rok 2021 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v excelové tabulce, 
pokladna k 30. 9. 2021 v celkové částce 15 753,00 Kč, stav pokladny 
ověřen na rozvahu účet 261, stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 ve 
výši 10 042,00 Kč, ověřeno v rámci provedení inventarizace k 
31.12.2021 - účet 231 
Pokladní doklad - pokladní doklady v číselné řadě – výdajové doklady 
V60 - V73, pokladní doklady v číselné řadě – příjmové doklady P79 – 
P92, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, pokladní  doklady za 
období 12/2021 v číselné řadě příjmů P 97-101 a výdajů V 96 - 105 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 31. 3. 2021 – rozpočtové opatření, žádost o dotaci, 
ze dne 23. 6. 2021 – kontrola s hospodařením s finančními prostředky 
ze dne 29. 9. 2021 – rozpočtové opatření, kontrola hospodaření s 
finančními prostředky 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 31. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva 
ze dne 23. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola 
účetní závěrky 
ze dne 29. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205484349/0800 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 10 683 725,37 Kč, ve výši zůstatku k 31.12. 2021 – 11 500 
782,88 Kč 
ověřeno k 31.12.2021 na rozvahový účet 231 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 6. 11. 2020 s platností od 
30.11.2021 do 31.1.2022 
Proškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2021 
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Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.12.2021 do 
31.1.2022. 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu II 

Kniha odeslaných faktur za rok 2021 vedena v programu Gordic v 
číselné řadě 2021200001 – 8 
Knih přijatých faktur za rok 2021 vedena v účetní programu Gordic v 
číselné řadě 202100001 - 487 
FA vydané v číselné řadě 2021200001-8 včetně předpisu pohledávky 
Fa přijaté v číselné řadě 202100281 – 375 včetně předpisu závazku, 
za období 12/2021  
FD ze dne 16.8.2021, dodavatel Milan Dufek , úhrada hotově v 
celkové částce 3 200,00Kč, zaúčtované dokladem č. 2230001 
zaúčtované 518/395, úhrada 395/231 
FD ze dne 1.9.2021 s platností 15.12.2021, evidována pod číslem 
374/21, variabilní symbol 22145, dodavatel AP arch , s.r.o. Blansko , 
fakturace za bezpečnostní dveře včetně montážní práce a kompletace 
v celkové částce 161 860,00 Kč zaúčtované dokladem č. 2210036 - 
042,343/321, úhrada 321/231, uhrazeno bankovním převodem dne 
14.9.2021, v souladu se splatností 
FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 
725/21, variabilní symbol 21067, dodavatel Ivan Patřičný , Staré 
Hradiště, fakturace kácení vrb celkové částce 96 795,00 Kč 
zaúčtované dokladem č. 2210060 - 518/321, úhrada 321/231, 
uhrazeno bankovním převodem dne 21.12.2021, v souladu se 
splatností 
FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 
717/21, variabilní symbol 2021002, dodavatel ESP CZ s.r.o. , 
Pardubice, fakturace za zpracování návrhu dopravního značení v 
rámci optimalizace dopravního značení v celkové částce 42 350,00 
Kč zaúčtované dokladem č. 2210046 - 518/321, úhrada 321/231, 
uhrazeno bankovním převodem dne 17.12.2021, v souladu se 
splatností 
 
Účetní předpis pohledávky na místní poplatky  - účetní doklad č. 
2800001 ze psů ve výši 407 825,00 Kč ze dne 25.1.2021 účetním 
zápisem 315/606, účetní doklad č. 2800004 ze den 2.2.2021 ve výši 
11 373 700,00 Kč účetní zápisem 315/606  
Evidence pohledávek na místní poplatky – vedena v účetním 
programu Gordic. 
 
Výkaz pro plnění rozpočtu  k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet 
naveden ve stejné výši, k 31.12.2021 
Rozvaha   k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy  k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu  
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení  zůstatku 
finančních prostředků z minulých let a sociálního fondu ve výš 48 208 
900,00 Kč, výdaje ve stejné výši, rozpočet soc. fondu ve výši 720 
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000,00 Kč, zveřejnění před schválení ve dnech 30.11. – 17.12.2020  
Rozpočtová opatření 
RO č. 1 – ZMO schválilo dne  28.4.2021, zveřejnění ze dne 5.5.2021 
do 31.12.2021 
RO č. 2  - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7. – 
31.12.2021 
RO č. 3 – ZMO schválilo dne 14.7.2021, zveřejnění ze dne 21.7. – 
31.12.2021 
RO č. 4 –  RMO schválilo dne 6.9.2021, zveřejnění ze dne 14.9. – 
31.12.2021 
RO č. 5 – ZMO schválilo dne 22.9.2021, zveřejnění ze dne 8.10. – 
31.12.2021 
RO č. 6 – RMO schválilo dne  11.10.2021, zveřejnění ze dne 19.10. – 
31.12.2021 
RO č. 7 - RMO schválilo dne 15.11. 2021, zveřejnění ze dne 
22.12.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021, zveřejněn na www stránkách ze dne 
22.12. 2020 – 31.12.2021, ZMO schválilo dne 16.12.2020 dle návrhu 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025, zveřejněn na www 
stránkách ze dne 20.12.2019, zveřejnění před projednáním ve dnech 
25.11. – 16.12.2019 , ZMO schválilo dne 11.12.2019 
 
Závěrečný účet za rok 2020 – po schválení byl zveřejněn na www 
stránkách dne 1.7.2021 do 30.6.2022, návrh byl zveřejněn ve dnech 
4.6. 2021– 1.7.2021, schváleno ZMO dne 23.6.2021 
 
Zápisy z jednání ZMO - ze dne 16.12.2020, 28.4.2021, 23.6.2021, 
22.9.2021 
Zápisy ze dne 16. 12. 2020 – rozpočet na rok 2021 
Zápisy ze dne 28. 4. 2021 – RO č. 1 
Zápisy ze dne 23.6.2021 – RO č. 2, závěrečný účet hospodaření MO 
Pardubice II za rok 2020 
Zápisy ze dne 14.7.2021 - RO č.3 
Zápisy ze dne 22.9.2021 – peněžitý dar obci Staré Hradiště , 
rozpočtové opatření 
Zápisy ze dne 15.12.2021 – rozpočet MO Pardubice II na rok 2022, 
odměny členům komise 
Zápisy z jednání RMO - ze dne18.1.2021, 8.2.2021, 22.3.2021, 
12.4.2021, 17.5.2021, 6.9.2021, 22.9.2021, 11.10.2021, 3.11.2021, 
29.11. 2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  - neinvestiční 
dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny 2021 ÚZ 98071, 
dle předběžného vyúčtování čerpáno ve výši 577 986,16 Kč  
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu 
Ginis 
Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné 
řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Maple Pool, z.s. z rozpočtu 
poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 8 500,- Kč, celkově 80% 
celkových skutečně vynaložených výdajů na juniorský billiardový 
turnaj v Polsku (Kielce ). Dotace schválena Radou městského obvodu 
Pardubice II dne 7.6.2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě 
přijaté žádosti dne 25. 1. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování 
dotace ke dni 30. 11. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření 
dotace nebyla vyúčtována. 
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Mirea denní stacionář, o.p.s z 
rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 
9 000,- Kč, celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na 
aktivitu „ Já občan města Pardubic“ realizovanou v průběhu roku 
2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice II dne 
7. 6. 2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě přijaté žádosti dne 
24. 2. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování dotace ke dni 31. 1. 
2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla 
vyúčtována. 
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2021 ze dne 18. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Sportovní klub Lvíček Pardubice, 
z.s. z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 22 000,- Kč, 
celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na sportovní 
příměstské kempy, pro děti ve věku 4 – 15 let. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice II dne 7. 6. 2021, usnesením č. 
425 a č. 426 na základě žádosti ze dne 17. 2.2021. Předložení 
vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 202. Ke dni dílčího přezkoumání 
hospodaření dotace nebyla vyúčtována. 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s 
konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. 
a 9.10.2021 ÚZ 98071, celkem  čerpáno 592 375,16 Kč, kontrola 
čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Inventarizace – plán inventur za rok 2021ze dne 27.10.2021, 
inventarizační zpráva ze den 22.2.2022, proškolení členů 
inventarizační komise ze dne 27.10.2021 
 
Vnitřní předpis a směrnice - vedení účetnictví – časové rozlišení dle 
vyjímek nevýznamné částky nepřesahující 50 000,.Kč, pravidelně se 
opakující platby, poskytnuté dotace, vnitřní předpis hospodaření s 
majetkem – DNM – programové vybavení , doba použitelnosti delší 
jak 1 rok a nepřesahuje 60 000,-Kč, DDNM – jehož cena je od 1 000,-
Kč do 60 000,-Kč, DHM jehož cena je vyšší jak 40 000,- Kč a doba 
použitelnosti delší jak 1 rok, DDHM movité věci jejichž cena je od 3 
000,- Kč do 40 000,-Kč, drobné předměty od 1 000,- Kč do 3 000,- Kč 
s dobou použitelnosti delší jak jeden rok se evidují na 
podrozvahových účtech, majetek určený k prodeji významnost 
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ocenění je posuzována pro jednotlivé případy, pokud je reálná 
hodnota rozdílná, prodej majetku bude uskutečněn nejpozději do dvou 
let od schválení záměru, směrnice o inventarizaci, oběh účetních 
dokladů, poskytování cestovních náhrad, zadávání veřejných 
zakázek, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, odměňování 
zaměstnanců, sociální fond – pro zaměstnance zařazení do 
organizační struktury Úřadu městského obvodu Pardubice II, odpisový 
plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 31.12. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021- ze dne 19.4.2021 – čerpání 
rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové opatření, ze dne 13.6.2021 – 
závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021, ze dne 13.9.2021 – 
vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, rozpočtové opatření, ze 
dne 6.12.2021 - čerpání rozpočtu k 31.10.2021, stanovení termínů 
jednání FV 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění 
usnesení rady, kontrola vyjádření ke stížnosti peticí, ze dne 9.6.2021 
– kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí dotací, kontrola 
poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020, ze dne 
8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou, ze dne 1.12.2021 - 
kontrola plnění přijatých usnesení rady a zastupitelstva  
 
Odměny zastupitelstva - počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469, 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 
2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, kontrola 
vyplácení odměn v souladu s nařízením vlády, mzdové listy 
zastupitelů za rok 2021 
 
Pracovní smlouvy - pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 s dodatkem 
ze dne 16. 3. 2020 - referent ve státní správě a samosprávě – platový 
výměr ze dne 10. 12. 2019 
pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 29.5.2020, pracovní poměr se sjednává na dobu 
určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené - pokladní– platový 
výměr ze dne 22. 7. 2020 
pracovní smlouva ze dne 1. 7. 2003 s dodatkem ze dne 16. 3. 2020 – 
samotný referent ve správě a samosprávě na úseku životního 
prostředí a dopravy – platový výměr ze dne 21. 6. 2021 
pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 
pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 29.5.2020  
pracovní smlouva ze dne 1.7. 2003 
DPP ze dne 13.9.2021 na kompletaci obálek a distribuci hlasovacích 
lístků – 10 x  
DPP ze dne 7.9.2021 převoz a instalace výpočetní techniky ve dnech 
voleb  
 
Bankovní výpisy :  
Vedené u KB, a.s. č.ú. 19-2374020267/0100 ve výši zůstatku 840 
430,77 Kč k 30.9.2021 
BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-2374040217/0100 ve výši zůstatku 5 
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634 962,86 Kč k 30.9.2021 
BÚ vedený u KB, a.s.č.ú. 19-2347030297/0100 ve výši zůstatku 18 
859 544,85 Kč k 30.9.2021 
Výše uvedených účtů byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha 
– ú čet 231 v celkové výši 25 334 938,48 Kč  
Depozitní vedený u Fio banky č.ú. 2701272235/2010 ve výši zůstatku 
25 002,00 Kč k 30.9.202, výše ověřena na účetní stav dle výkazu 
rozvaha  - účet 245  
BÚ sociálního fondu vedený u KB, a.s. č.ú, 78-9198490287/0100 ve 
výši zůstatku 208  318,10 Kč k 30.9.2021 – ověření na účetní stav dle 
výkazu rozvaha – účet 236 
Účetní doklady o zaúčtování BÚ vedeného u KB, a.s. č.ú. 19-
237404217/0100 v číselné řadě 2200047 - 65 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
III 

Kniha přijatých FA - vedena v účetním programu 
Kniha vydaných FA - vedena v účetním programu 
 
Faktura – přijaté v číselné řadě 202100287-325 včetně účetních 
dokladů o zaúčtování předpisu závazku 
 
Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.202, k 31.12.2021, do výkazu 
byl rozpočet naveden ve schválené podobě 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021,k 31.12.2021 
Účetní rozvrh je veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu – na rok 2021, zveřejněn před schválením ve dnech 
od 27.11. – 15.12.202. schváleno ZMO dne 14.12.2020, návrh příjmy 
30 847 300,00 Kč, výdaje 44 263 300, financování zapojení 
finančních prostředků z minulých let ve výši 14 000 000,00 Kč, 
sociální fond převod – 584 000,00 Kč  
Rozpočtová opatření – 1. změna rozpočtu- schválilo ZMO usnesením 
č. Z/169/2021 ze dne 23.2.2021, obsahuje RO č. 1 a RO č. 2  změna 
sociálního fondu, zveřejnění ze dne 12.3.2021 
2. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 3 schváleno ZMO dne 
19.4..2021, zveřejnění po schválení dne 3.5.2021 
3. změna rozpočtu , které obsahuje RO č. 4 schváleno ZMO dne 
21.6.2021, zveřejnění po schválení ze dne 13.7.2021 
4. změna rozpočtu, která obsahuje RO č. 5 schváleno RMO dne 
16.8.2021, zveřejnění po schválení ze dne 7.9.2021 
5. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 6 schváleno ZMO dne 
20.9.2021, zveřejnění po schválení ze dne 6.10.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 dle návrhu včetně rozpočtu 
sociálního fondu, zveřejnění po schválení ze dne 5.1.2021 
Střednědobý výhled rozpočtu  na roky 2022 – 2024 – schválilo ZMO 
usnesením č. Z/156/2020 ze dne 14.12.2020, zveřejnění ve dnech 
27.11. – 15.12.2020, po schválení zveřejněn ze dne 5.1.2021 ,  na 
roky 2020-2023 
 
Závěrečný účet za rok 2020, zveřejnění před schválením ve dnech 
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4.6. – 22.6.2021, ZMO projednalo včetně zprávy o přezkoumání dne 
21.6.2021 a uzavřelo souhlasem s celoročním hospodařením s to bez 
výhrad  
Účetní závěrka  - ZMO schválilo dne 21.6.2021 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 14.12.2020,  
23.2.2021, 19.4.2021, 21.6.2021 
Zápisy z jednání rady ze dne 16.8.2021 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím  - 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu MO III (termín žádostí od 
1.12. – 31.12.), zveřejněno ze dne 20.10.2020  
Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 ze dne 17.6.2021 pro  Dům 
dětí a mládeže BETA Pardubice, odloučené pracoviště Dubina ve výši 
6 000,00 Kč na zajištění akce Mikulášská nadílka , žádost ze dne 
7.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 ze dne 18.6.2021 pro Klub 
rodičů při MŠ Srdíčko, z.s. ve výši 15 000,00 Kč – oslava MDD, 
termín vyúčtování do 31.12.2021, žádost ze dne 7.12.2020, 
vyúčtování ze dne 25.6.2021 ve výši 28 294,00 Kč  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2021 ze dne 17.6.2021 pro MŠ 
Pardubice – Dubina ve výši 15 000,00 Kč na akci Rozloučení s 
předškoláky s programem a vystoupením dětí , žádost ze dne 
11.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace  na 
zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2021 
ÚZ 98071, celkem vyčerpáno 465 760,39 Kč   
 
Pracovní smlouva ze dne 15.5.2017 na práce knihovník, platový 
výměr ze dne 30.12.2019  
Pracovní smlouva ze dne 24.3.2020  na práce samostatný odborný 
referent, platový výměr ze dne 30.9.2021 
Pracovní smlouva ze dne29.11.2006 na práce samostatný odborný 
referent ve státní správě a samosprávě , platový výměr ze dne 
31.7.2020  
Pracovní smlouva ze dne 11.7.2026 na práce samostatný odborný 
referent státní správy a samosprávy, platový výměr ze dne 
30.12.2019 
 
Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v 
pokladní knize částce 4 741,00 Kč souhlasí se zůstatkem 
rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, v rámci provedení 
inventarizace ověřeno na účetní stav k 31.12.2021 
Pokladní doklad - za období 10 /2021 – příjmové a výdajové pokladní 
doklady v číselné řadě od 263 do 306, kontrola včetně zaúčtování 
 
Dohody o provedení práce 
DPP uzavřená dne 16. 8. 2021 s platností od 16. 8. 2021 do 31. 8. 
2021 – v přestěhování zařízení knihovny a knižního fondu 
DPP uzavřená dne 25. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 31. 8. 
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2021 – příprava a úklid prostor pro letní kino na Dubině vč. Zajištění 
pořádku promítání 
DPP uzavřená dne 23. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 30. 9. 
2021 – v administrativní, zaškolovací a konzultační činnosti pro úsek 
přestupků 
Bankovní výpis 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632479/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 - 0 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632639/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 1 996 520,36 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 182890648/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 573 393,48 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632022/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 25 393 847,57 Kč včetně účtování za období 10/2021 
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ověřeny na 
zůstatky ve výkazu FIN 2-12M k 31.10.2021, ověřeno na účetní stav 
dle výkazu rozvaha k 31.2021 - účet 231 rozvaha v rámci provedené 
inventarizace 
 
 
Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu Gordic 
Účetní doklad č. 3020001 o zaúčtování předpisu pohledávky na 
místní poplatek za TKO (1340)ve výši 8 964 650,00 Kč, účetním 
zápisem 315.0360/606.0300, č. 3020003 o zaúčtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů (1341) ve výši 446 800,00 Kč 
účetním zápisem 315.0360/606.0300 
 
Vnitřní předpis a směrnice:  
směrnice pravidla pro poskytnutí darů klubům seniorům z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice III 
směrnice registr smluv (uveřejňovat nad 50 000,00 bez DPH) 
směrnice program pro poskytování dotací z rozpočtu městského 
obvodu Pardubice III (vyplácí se na účet, v případě zvláštního zřetele 
v hotovosti na pokladně do částky 10 000,00, celkový objem pro 
poskytování dotací na kalendářní rok je 200 000,00 maximální výše 
dotace v jednotlivých případech je 25 000,00) 
směrnice cestovní náhrady 
směrnice pokladní operace 
směrnice provádění inventarizace majetku a závazků 
směrnice zadávací řád veřejných zakázek 
směrnice schvalování hospodářských operací a systém zpracování 
účetnictví, evidence majetku  
směrnice pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
směrnice o vedení účetnictví včetně stanovení metody časového 
rozlišení, směrnice o provedení inventarizace, oběh dokladů, vznik a 
evidence pohledávek a závazků, systém finanční kontroly, odpisový 
plán 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 15.2.2021 – stav pohledávek, rozpočtové opatření 
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ze dne 12.4.2021 – rozpočtové opatření, kontrola plnění rozpočtu 
ze dne 15.6.2021 – závěrečný účet, účetní závěrka , rozpočtové 
opatření 
ze dne 14.9.2021 – rozbor hospodaření , směrnice pravidla pro 
hospodaření, rozpočtové opatření 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 12.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva, 
ze dne 6.9.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva  

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu V 

Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.2021, do výkazu byl rozpočet 
naveden ve schválené podobě, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu  
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým dotacím  
Zásady a program pro poskytování dotací  z rozpočtu MO V 
Pardubice v roce 2021, lhůta pro podání žádostí rozdělena do tří 
termínů dle jednotlivých aktivit a činností, zveřejnění ve dnech 
17.12.2020 – 1.2.2022 
Smlouva ze dne 27.7.2021 o  poskytnutí dotace pro spolek Atletika 
Bez Bariér  ve výši 10 000,00 Kč na zajištění akce „Pardubice Bez 
Bariér Open“,  termín vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu 
dotace, konání akce dne 19.9.2021, vyúčtování předloženo ze dne  
11.10.2021 (doloženy FA, výpisy BÚ o platbě), poskytnutí dotace 
schválila  RMO č 201/2021 ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 
25.5.2021 
Smlouva ze dne 10.3.2021 o poskytnutí dotace pro MŠ Pardubice – 
Jesničánky ve výši 6 800,00 Kč na akci „Cestujeme po Zemi“, termín 
vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace, akce proběhla 
v rozmezí únor – červen 2021, vyúčtování předloženo ze dne 
2.6.2021, poskytnutí dotace schválila RMO č. 173/2021 ze dne 
25.2.2021), žádost ze dne 25.1.2021 
Smlouva ze dne 9.8.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO V 
Pardubice pro GameCon, z.s.  ve výši 10 000,00 Kč na akci 
„GamenCon 2021, festival nepočítačových her“ konaných ve dnech 
15.7. – 18.7.2021, vyúčtování předloženo ze dne 30.8.2021, 
poskytnutí dotace schválila  RMO V ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 
24.5.2021 
 
Závěrečný účet za rok 2020 – zveřejnění před projednáním ve dnech 
– 31.5.2021 – 4.7.2022. po schválení zveřejnění na www stránkách 
obce ze dne 1.7.2021 – 5.7.2022, ZMO projednalo a uzavřelo 
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad dne 
23.6.2021 
 
Účetní závěrka – ZMO V schválilo dne 23.6.2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25.11. – 31.3.2021 
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ve výši příjmů 38 619 700,0 Kč, financování 26 515 500,00 Kč, výdajů 
65 132 200,00 Kč, rozpočet sociálního fondu 645 500,00 Kč  
Schválený rozpočet na rok 2021 zveřejněn na www stránkách ve 
dnech 18.12.2020 – 1.2.2022, ZMO V schválilo dne 16.12.2020, 
rozhodlo o pravomocech pro  Radu MOV k provádění rozpočtových 
opatření 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 
aktualizace zveřejněn ze dne  18.12.2020 
 
Rozpočtová opatření 
Rozpočtová opatření schválená  Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 25.2.2021, zveřejnění ze dne 26.2.2021 (poskytnuté dotace) 
První změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 10.3.2021, zveřejnění ze 
dne 16.3.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 22.4.2021, zveřejnění ze dne 23.4.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 13.5.2021, zveřejnění ze dne 14.5.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 30.6.2021 (poskytnuté dotace) 
Druhá změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 23.6.2021, zveřejnění ze 
dne 1.7.2021 
Třetí změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 22.9.2021, zveřejnění ze 
dne 6.10.2021 
Rozpočtová opatření schválené Radou městského obvodu  Pardubice 
V dne 4.11.2021, zveřejnění ze dne 11.11.2021 
Čtvrtá změna rozpočtu schváleno ZMO, usnesením136/2021Z dne 
15.12.2021, zveřejněno dne16.12.2021 
Rozpočtové opatření schváleno RMO, usnesením 246/2022 dne 
6.1.2022, zveřejněno 12.1.2022 
 
Zápisy z jednání rady ze dne 25.2.2021, 22.4.2021, 13.5.2021, 
23.6.2021, 4.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 6.1.2022 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
10.3.2021, 23.6.2021, 22.9.2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým dotacím – dotace na zajištění 
výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 
ve dnech 8. – 9.10.2021, dle předběžného vyúčtování čerpáno 
celkem  604 145,90 Kč , skutečně čerpáno 634 730,49 Kč , kontrola 
čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu 
Ginis 
Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné 
řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti, v číselné řadě 502 - 568, zůstatek pokladny ke dni 
31.12.2021 je nulový ověřeno na stav účtu 261 
dne 23.12. zůstatek v částce 17 768,00 Kč v pokladně převeden 
dokladem č. V4986 a připsán na BÚ 
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Vnitřní předpis a směrnice:  
systém zpracování účetnictví, pokladní operace, pravidla hospodaření 
se sociálním fondem, o cestovních náhradách, inventarizace, 
zadávací řád veřejných zakázek, vedení účetnictví – časové rozlišení, 
vnitřní předpis hospodaření s majetkem, vznik evidence pohledávek a 
závazků, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, sociální fond – 
pro zaměstnance zařazení do organizační struktury Úřadu městského 
obvodu Pardubice 
odpisový plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 
31.12. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 19.4.2021 – čerpání rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové 
opatření 
ze dne 13.6.2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021 
ze dne 13.9.2021 – vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, 
rozpočtové opatření 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola vyjádření 
ke stížnosti peticí 
ze dne 9.6.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí 
dotací, kontrola poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020 
ze dne 8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 
2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, odměny 
vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy zastupitelů za 
rok 2021 
 
Bankovní výpisy 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570255/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 11 445 606,43 Kč, 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570036/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 21 907 258,88 Kč, 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181568024/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 9 084 447,81 Kč, ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet 
rozvahy 231 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188587930/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021 – 436 875,83 Kč 
ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet rozvahy 236 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 6.12.2021 a 13.12.2021 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 4.2. 2022. 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.1.2021 a ukončení 
ke dni 15.2.2022 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence účetní 
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program EMA Ginis 
Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
IV 

Kniha došlých faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 2021 
Kniha odeslaných faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 
2021 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021do 
výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě  
Rozvaha k 31.8., 31.10.2021, k 31.12.2021 
Příloha k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic  
 
Zápisy z jednání zastupitelstva MOIV ze dne 21.12.2020, 29.3.2021, 
28.6.2021, 27.9.2021, 20.12.2021 
Zápisy z jednání rady MOIV ze dne 7.12.2020, 25.1.2021, 15.3.2021, 
29.3.221, 26.4.2021, 19.7.2021, 4.8.2021, 6.9.2021, 11.10.2021, 
8.11.2021, 6.12.2021, 15.12.2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 3.12. – 22.12.2020 
ve výši příjmů a výdajů 33 894 400,00 Kč včetně zapojení  rozpočtu 
sociálního fondu a položky 8115  
 
Rozpočtová opatření  
RO č. 1  - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 6.4.2021, 
ZMO schválilo dne 29.3.2021 
RO č. 2 nebylo schváleno  
RO č. 3  - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 1.7.2021, 
RO č. 4  - zveřejnění po schválení ze dne 5.8.2021, schválila rada MO 
dne 4.8.2021   
RO č 5 - schváleno RM dne 6.9.2021, zveřejněno dne 5.10.2021 
RO č 6 - schváleno ZM dne 8.11.2021, zveřejněno dne 15.11.2021 
RO č.7 - schváleno RM dne 20.12.2021, zveřejněno dne 28.12.2021 
 
Schválený rozpočet dle návrhu schválilo ZMO dne 21.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024, zveřejnění po 
schválení ze dne 29.12.2020,  návrh zveřejněn ve dnech 3.12.2020 
do doby schválení dne 21.12.2020, schválení ZMO dne 21.12.2020 
 
Smlouva a další materiály k přijatých účelovým dotacím - neinvestiční 
dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny celkem 
předběžně vyčerpáno 164 671,08 Kč  
 
Faktury přijaté  v číselné řadě 340  - 397, kontrola ověření dle zákona 
o finanční kontrole, kontrola účtování předpisu závazku, došlé faktury 
za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 4210054, včetně 
předpisu od č. 398/2021 do 491/2021 
Došlé faktury za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 
4210054, včetně předpisu od č. 398/2021 do 491/2021 
 
Vnitřní předpisy a směrnice - o časovém  rozlišení, evidence a 
odepisování majetku  včetně dodatků č, 1 – 4, podpisové vzory, 
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směrnice o finanční kontrole, směrnice o inventarizaci  
 
Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v 
pokladní knize částce 35 038,00 Kč souhlasí se zůstatkem 
rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, pokladní deník veden v 
účetním programu Ginis Express POK 
 
Dohody o provedení práce 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – zápisu vedení kroniky obec Mětice 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – příprava a úklid prostor v Obecním domě v Nemošicích 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 3. 
2021 – katalogizace knih 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 1. 6. 2021 do 31. 8. 
2021 – zástup knihovnice v místní knihovně v Pardubičkách 
 
Dohody o provedení činnosti 
DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – knihovník Místní knihovny Nemošice 
DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – úklid prostor budov 
 
Pracovní smlouvy 
pracovní smlouva ze dne 18. 10. 2000 - referent OESVV – platový 
výměr ze dne 2. 1. 2020 
pracovní smlouva ze dne 5. 9. 2002 - referent přestupků – platový 
výměr ze dne 2. 1. 2020 
 
Dohoda o hmotné odpovědnosti 
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 – finanční 
prostředky související s výběrem blokových pokut 
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2016 – finanční 
prostředky související s vedením pokladní činnosti 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 154 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 od 1. 11. 2018, 
kontrola výplaty odměn v souladu s nařízením vlády na mzdové listy 
za rok 2021, mzdové listy zastupitelů za rok 2021 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s., č.ú. 19 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 
10. 2021 – 18 192 984,56 Kč 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 
10. 2021 – 2 910 240,74 Kč 
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech nebyly v souladu s 
výkazem rozvaha k 31.8., k 31. 10. 2021, stav celkem je 23 330 
461,69 Kč. 
Běžný účet vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205459389/0800 ve výši zůstatku 
233 506,66 Kč, vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205459389/0800 ve výši 
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zůstatku 20 311 741,51 Kč (příjmový účet) k 31.12.2021, vedený u 
ČS, a.s. č.ú. 27-1205459389/0800 (výdajový účet) ve výši zůstatku 2 
859 551,17 Kč k 31.12.2021 – výše zůstatku byla ověřena na účetní 
stav dle výkazu rozvaha – účet 231 v celkové výši 23 404 799,34 Kč, 
číslo výpisu 116 – 127 za období 12/2021 včetně účtování 
Běžný účet sociálního fondu vedený u ČS, a.s. č.ú. 107-
1205459389/0800 ve výši 443 372,95 Kč, výše zůstatku byla ověřena 
na  účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 236 k 31.12.2021 
 
Dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konaných ve dnech 8. a 9.101.201, celkem předběžně vyčerpáno 164 
671,08 Kč, konečné čerpání ve výši 165 755,08 Kč , kontrola čerpání 
a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Inventarizace – plán inventur ze dne 7.12.2021, okamžik zahájení a 
ukončení ve dnech 31.12.2021 – 21.1.2022, proškolení členů 
inventarizační komise ze dne 6.12.2021, zpráva o provedení 
inventarizace ze dne 10.2.2022, majetková evidence účetní program 
Gordic 
 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV č. 589/2021/3 pro TJ Sokol Mnětice ve výši 
10 000,00 Kč na akci „Výměna ochranných sítí kolem fotbalových 
hřišť“, žádost ze dne 29.4.2021, , termín vyúčtování dotace do 
30.11.2021, vyúčtování dotace ze dne 29.11.2021, celkové náklady 
akce ve výši 11 662,00 Kč, předložena Fa včetně její platby na BU 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV č. 588/2021/3 pro SK Nemošice, z.s. ve 
výši 10 000,00 Kč na akci „Pořízení nových sítí pro 7 ks branek“, 
žádost ze dne 28.4.2021, termín vyúčtování do 30.11.2021, 
vyúčtování předloženo ze dne 25.11.2021, doložena faktura včetně 
její platby na BÚ, celková výše 10 333,40 Kč 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO  Pardubice IV č. 570/2001/3 pro TJ Pardubičky, z.s. ve 
výši 10 000,00 Kč  na akci „Dotace na částečnou úhradu energií TJ 
Pardubičky“, žádost ze dne 29.4.2021, vyúčtování předloženo ze dne 
22.11.2021, celkové náklady ve výši 13 000,00 Kč , doložena faktura 
včetně její platby na BÚ  
Smlouvy  v souladu se směrnicí č. 3/2015 o poskytování dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV, dodatku č. 1/20217 ke směrnici č. 3/2015, 
dotační program schválen dne 7.12.2020,  smlouva schválena radou 
města dne 17.5.2021, kontrola účtování dle výkazu FIN 2 12M dle 
rozpočtové skladby na 3419/5222 
 
Pokladna 
pokladní příjmové a výdajové doklady v číselné řadě 476 – 523 , 
včetně zaúčtování 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 
735,00 Kč 
zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 
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Pokladní kniha (deník) 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize částce 35 
038,00 Kč souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 
2021 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 
735,00 Kč 
zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 
pokladní deník veden v účetním programu Ginis Express POK 

Písemnosti využití při 
přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VII 

Kniha došlých faktur 
Za období 12/2021 vedena v systému Gordic software – KDF, 
ověřeno na účet 321 k 31.12.2021 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účetní rozvrh - veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení finančních 
prostředků minulých let a sociálního fondu ve výši 56 574 500,00  Kč, 
výdajů ve stejné výši, rozpočet sociálního fondu ve výši 465 600,00 
Kč, zveřejnění ve dnech 30.11.2020 do 5.1.2021 
 
Rozpočtová opatření ZMO pověřilo  Radu MO pravomoc schvalovat 
rozpočtová opatření dne 16.12.2020 
RO. 1/2021 ze dne 13.1.2021, zveřejnění ze dne 12.2.2021 
Změna rozpočtu č. 1 - rozpočtové opatření č. 2, ZMO schválilo dne 
10.3.2021, zveřejnění dne 29.3.201 
RO č. 3/2021 – schválila RMO dne 14.4.2021, zveřejnění  ze dne 
20.4.2021 
Změna rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatření č. 4 schválilo ZMO dne 
9.6.2021, zveřejnění ze dne 24.6.2021 
Změna rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatření č. 5 schválilo ZMO dne 
22.9.2021, zveřejnění ze dne 20.9.2021 
Rozpočtové opatření č. 6 – schválila  RMO dne 10.11.2021, 
zveřejněno dne 29.11.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021, schválení ZMO ze dne 16.12.2020, 
zveřejnění po schválení ze dne 6.1.2021 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023, ZMO schválilo 
dne 16.12.2020, zveřejnění před schválením ve dnech 30.11. – do 
doby schválení, po schválení zveřejněn dne 5.1.2021 
 
Závěrečný účet- ZMO projednalo závěrečný účet dne 9.6.2021 včetně 
účetní závěrky  
 
Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu 
Účetní doklad č. 7020011 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 152 950,00 Kč, č. 
70200012 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu pohledávky na 
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místní poplatek za odpady ve výši 4 019 600,00 Kč účetním zápisem 
315 
 
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace na 
zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071, 
dle předběžného vyúčtování bylo vyčerpáno celkem 176 595,17 Kč, 
skutečně čerpáno 178 450,17 Kč, požadavek na dokrytí ve výši  
1 855,00 Kč, účtováno jako pohledávka na účtu 346 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 11. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 9 12. 2021. 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28. 1. 2022. 
Inventurní soupisy k 31. 12. 2021, majetková evidence účetním 
program EMA Ginis 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
10.3.2021, 9.6.2021, 22.9.2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení – dne 13.1.2021 (schválení 
dotací poskytnutých z rozpočtu MO) 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha č. 1 a 2 vedena v programu 
Ginis, pokladna příjmová za období 12/2021 v číselné řadě 945-975 
pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady za období 9/2021 v číselné 
řadě 833 – 864 
pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady za období 9/2021 v číselné 
řadě 182 – 209 
konečný zůstatek pokladny č.1 a č.2 v částce 42 136,- Kč ověřen na 
účetní stav dle výkazu rozvahy – účet 261 
pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové 
částce 12 794,00 Kč 
pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové 
částce 3 502,00 Kč 
konečný stav pokladny č. 1 a č.2 v částce 16 296,00 Kč, ověřeno na 
účet rozvahy  
Účetní doklady za období 9 – 12/2021 v číselné řadě 7530001 – 
7530014 o účtování příjmové pokladny a v číselné řadě 7930001 – 
7930014 o výdajové pokladně  
 
Pokladní doklad 
pokladní výdajové doklady v číselné řadě 192 – 209 za období  
9 2021 
pokladní příjmové doklady v číselné řadě 845 – 864 za období  
9 /2021 
doklady obsahovaly předepsané náležitosti 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 20. 4. 2021 – 
příjemce spolek Tělovýchovná jednota Sokol, z.s., oddíl kopané z 
rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 12 000,- Kč - na 
nákup cen a propagaci turnaje, ozvučení, příprava plochy…... Termín 
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vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského 
obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě žádosti ze dne  
5. 11. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo předloženo závěrečné 
vyúčtování dotace ze dne 12. 7. 2021 spolu s doklady. 
Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 21. 6. 2021 
Sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu poskytovatele. Dotace 
poskytnuta ve výši 7 000,- Kč - na nohejbalový turnaj trojic „O pohár 
starosty“. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě 
žádosti ze dne 13. 12. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo 
předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 27. 6. 2021 spolu s 
doklady. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 8. 3. 2021 – návrh změny rozpočtu 
ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, žádost Římskokatolické farnosti 
ze dne 20. 9. 2021 – vyhodnocení plnění rozpočtu 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 17. 2. 2021 – kontrola darovacích smluv fyzickým i právnickým 
osobám v období roku 2019 - 20221 
ze dne 9. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola 
zastupitelstva 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú.27 – 1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 7 209 023,18 Kč včetně účtování za období 9/2021, výše 
zůstatku 4 134 283,16 Kč k 31.12.2021 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205458319/ 0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 20 070 817,16Kč včetně účtování za období 9/2021, výše 
zůstatku 14 308 735,60 Kč k 31.12.2021 
vedený u ČS, a.s. č.ú.19-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021– 21 557 398,31Kč, ve výši zůstatku 34 069 898,79 Kč k 
31.12.2021 
včetně účtování za období 9/2021 
výpisy ověřeny na účet rozvahy 231 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v 
rámci provedení inventarizace 
vedený u ČS, a.s. č.ú.107-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 70 682,57 Kč, výše zůstatku 61 134,91 Kč k 31.12.2021 
ověřeno na účet rozvahy 236 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci 
provedené inventarizace 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 182-1205458319/0800ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 105 941,20Kč, výše zůstatku 105 932,64 Kč k 
31.12.2021 
ověřeno na účet rozvahy 245 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci 
provedené inventarizace 
 
Dohody o provedení práce 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 – roznos zpravodaje 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 – správce objektu 
lesoparku 
dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 – správce objektu 
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dětského hřiště a sportoviště 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 
dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 

Problematika HC 
Dynamo Pardubice, 
a. s. 

Zápis a usnesení ZM ze dne 31. 3. 2022 - na zasedání ZM se řešila 
problematika HC Dynamo Pardubice a.s.: 
ZM schvaluje akceptaci návrhu společnosti Hokej Pce 2020 s.r.o. 
obsažené v dopisu nazvaném jako "Potvrzení společnosti HokejPce 
2020 s.r.o. ohledně podmíněného odkladu vybraných investic v 
Akcionářské dohodě", jenž byl doručen městu Pardubice dne 9. 3. 
2022. Jednalo by se o podmíněné realizace následujících investic: 
- Rekonstrukce restaurace (č. 10.1.4. Akcionářské dohody) 
- Třetí ledová plocha (čl. 10.1.5. Akcionářské dohody) 
ZM bere na vědomí stav soudních řízení vedených se společností 
HokejPce 2020 s.r.o. - stav nezměněn od stavu, který je již popsán v 
Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření SMP za r. 2021. 
Ke dni konečného přezkoumání nově k této problematice předloženo: 
Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - 
ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze 
prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 
Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím. 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na 
zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo 
opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., 
jakožto navrhovatele. Doloženo Odvolání podané HC Dynamo 
Pardubice, a. s. dne 8. 2. 2022 proti usnesení Krajského soudu v 
Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, ze dne 21. 1. 2022, B 
1078/RD279/KSHK - Řízení ve věci dosažení shody mezi zápisem 
skutečnosti v obchodním rejstříku a skutečným stavem dle § 78 z.v.r. 
Odvolání doplněno podáním ze dne 24. 2. 2022. 
Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za 
r. 2021 ukončeno. 

Přiznání k dani 
právnických osob za 
rok 2020 

za rok 2020 
městu vznikla daňová povinnost ve výši 46 796 620,00 Kč , dle 
výkazu FIN 2 12 M v příjmech proúčtováno na 1122, ve výdajích na 
6399/5365 

Rozpočet 
příspěvkových 
organizací na rok 
2021 

Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ Josefa Ressla na rok 2021 
schválen Radou města dne 14.12.2020  
Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause na 
rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020  
Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na rok 2021 schválen 
Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Korálek na rok 2021 schválen 
Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice 
na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Lentilka DRC na rok 2021 schválen 
radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Komorní filharmonie Pardubice na 
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rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Turistické informační centrum 
Pardubice na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 
příspěvkových 
organizací 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ Josefa 
Ressla na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Pardubice , A. Krause na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Korálek na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Alfa Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Lentilka DRC na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Komorní 
filharmonie Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Turistické 
informační centrum Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen radou 
města dne 14.12.2020 

Účetní závěrka 
města za r. 2020 

Za Statutární město Pardubice včetně městských obvodů schválena 
usnesením ZM č. Z/2387/2021 ze dne 24. 6. 2021. Stejným 
usnesením schválen také výsledek hospodaření města za r. 2020 ve 
výši 148.266.892,66 Kč. 
Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.  

Účetní závěrka 
příspěvkových 
organizací 

Účetní závěrka příspěvkových organizací k 31.12.2020. 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ Josefa Ressla 
schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ a MŠ Pardubice , 
A. Krause schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Kamínek 
Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Korálek schválila 
Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Lentilka DRC, 
Pardubice - Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 
usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 DDM ALFA , 
Pardubice -Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Komorní filharmonie 
Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Turistické informační 
centrum Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 27 534 900,00 30 707 600,00 37 665 485,38

Nedaňové příjmy 845 100,00 721 280,00 785 587,93

Kapitálové příjmy      

Přijaté transfery 14 000,00 1 334 574,00 32 553 488,52

PŘÍJMY CELKEM 28 394 000,00 32 763 454,00 71 004 561,83

Konsolidace příjmů   1 134 800,00 32 353 719,35

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 28 394 000,00 31 628 654,00 38 650 842,48

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 23 673 400,00 26 352 800,00 33 199 039,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 23 673 400,00 26 352 800,00 33 199 039,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 23 673 400,00 26 352 800,00 33 199 039,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 3 572 500,00 3 817 500,00 3 891 319,80

1341 Poplatek ze psů 145 000,00 150 000,00 153 259,58

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 340 000,00 367 697,00

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 817 500,00 4 307 500,00 4 412 276,38

1361 Správní poplatky 44 000,00 47 300,00 54 170,00

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 44 000,00 47 300,00 54 170,00

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 861 500,00 4 354 800,00 4 466 446,38

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 27 534 900,00 30 707 600,00 37 665 485,38

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34 000,00 139 200,00 142 670,00

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 34 000,00 139 200,00 142 670,00

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 370 000,00 528 000,00 580 273,44

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 370 000,00 528 000,00 580 273,44

2141 Příjmy z úroků (část) 3 100,00 4 100,00 4 565,89

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 3 100,00 4 100,00 4 565,89

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 407 100,00 671 300,00 727 509,33

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 23 000,00 24 480,67

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 15 000,00 23 000,00 24 480,67

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 15 000,00 23 000,00 24 480,67

2321 Přijaté neinvestiční dary   10 000,00 10 000,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 16 980,00 23 597,93

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 420 000,00    

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 423 000,00 26 980,00 33 597,93

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 423 000,00 26 980,00 33 597,93

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 845 100,00 721 280,00 785 587,93

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 28 380 000,00 31 428 880,00 38 451 073,31

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   176 600,00 176 595,17

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 14 000,00 23 174,00 23 174,00

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 14 000,00 199 774,00 199 769,17

4134 Převody z rozpočtových účtů   425 500,00 30 863 406,00

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   709 300,00 709 313,35

4138 Převody z vlastní pokladny     781 000,00

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   1 134 800,00 32 353 719,35

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 14 000,00 1 334 574,00 32 553 488,52

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 14 000,00 1 334 574,00 32 553 488,52

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 28 394 000,00 32 763 454,00 71 004 561,83
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 23 840 100,00 33 417 854,00 51 983 626,23

Kapitálové výdaje 33 200 000,00 36 700 000,00 3 785 085,39

VÝDAJE CELKEM 57 040 100,00 70 117 854,00 55 768 711,62

Konsolidace výdajů   35 104 900,00 34 323 806,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 57 040 100,00 35 012 954,00 21 444 905,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 6 144 263,00 5 949 327,00 5 041 790,00

5019 Ostatní platy 12 900,00 21 899,83 2 382,00

501 PLATY 6 157 163,00 5 971 226,83 5 044 172,00

5021 Ostatní osobní výdaje 699 000,00 851 058,00 670 686,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 416 000,00 1 416 000,00 1 367 073,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 115 000,00 2 267 058,00 2 037 759,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 919 895,00 1 925 752,00 1 561 415,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 755 042,00 757 938,00 627 021,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 28 700,00 28 700,00 22 654,00

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 4 700,00 12 037,00 805,00

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 2 708 337,00 2 724 427,00 2 211 895,00

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 10 980 500,00 10 962 711,83 9 293 826,00

5123 Podlimitní technické zhodnocení 70 000,00 220 000,00 120 863,93

512 Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem 70 000,00 220 000,00 120 863,93

5132 Ochranné pomůcky 53 000,00 53 000,00 25 505,39

5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 33 180,00 25 658,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120 000,00 120 000,00 77 034,00

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 326 000,00 416 000,00 148 738,97

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 613 000,00 601 236,17 285 469,90

513 NÁKUP MATERIÁLU 1 114 000,00 1 223 416,17 562 406,26

5141 Úroky vlastní 5 000,00 5 000,00  

514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 5 000,00 5 000,00  

5151 Studená voda 67 000,00 69 000,00 61 903,00

5153 Plyn 185 000,00 185 000,00 106 693,84

5154 Elektrická energie 177 000,00 179 000,00 131 553,76

5155 Pevná paliva   1 500,00 1 050,00

5156 Pohonné hmoty a maziva 130 000,00 130 000,00 93 194,86

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 559 000,00 564 500,00 394 395,46

5161 Poštovní služby 51 500,00 53 091,00 34 595,00

5162 Služby elektronických komunikací 61 000,00 61 000,00 29 902,06

5163 Služby peněžních ústavů 39 000,00 39 000,00 31 923,20

5164 Nájemné 478 000,00 522 000,00 496 986,32

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 256 000,00 255 000,00 80 026,27

5167 Služby školení a vzdělávání 148 000,00 148 000,00 56 249,90

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 150 000,00 150 000,00 113 720,73

5169 Nákup ostatních služeb 5 089 000,00 5 151 498,00 3 315 310,76

516 NÁKUP SLUŽEB 6 272 500,00 6 379 589,00 4 158 714,24

5171 Opravy a udržování 2 590 000,00 3 545 000,00 2 390 318,11

5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00  

5173 Cestovné 26 000,00 26 000,00 621,00

5175 Pohoštění 41 000,00 44 424,00 33 379,00

5176 Účastnické poplatky na konference 15 000,00 15 000,00  

517 OSTATNÍ NÁKUPY 2 692 000,00 3 650 424,00 2 424 318,11

5192 Poskytnuté náhrady 35 000,00 35 000,00  

5194 Věcné dary 91 000,00 94 000,00 61 753,50
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 87 500,00 87 500,00  

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 213 500,00 216 500,00 61 753,50

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 10 926 000,00 12 259 429,17 7 722 451,50

5222 Neinvestiční transfery spolkům 250 000,00 218 000,00 91 106,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

250 000,00 218 000,00 91 106,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

250 000,00 218 000,00 91 106,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   9 000,00 8 999,00

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM   9 000,00 8 999,00

5342 Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů   425 500,00 360 406,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     30 468 000,00

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   2 679 400,00 2 679 400,00

5348 Převody do vlastní pokladny     816 000,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   3 104 900,00 34 323 806,00

5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00  

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 62 000,00 62 000,00 28 583,05

536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 63 000,00 63 000,00 28 583,05

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 63 000,00 3 176 900,00 34 361 388,05

5424 Náhrady mezd v době nemoci 45 000,00 157 933,00 141 384,00

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 45 000,00 157 933,00 141 384,00

5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00  

5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám   23 000,00 23 000,00

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 448 760,00 448 760,00 348 280,00

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 488 760,00 511 760,00 371 280,00

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 533 760,00 669 693,00 512 664,00

5901 Nespecifikované rezervy 1 077 840,00 6 124 520,00  

5903 Rezerva na krizová opatření 4 000,00 4 000,00  

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 000,00 2 600,00 2 190,68

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 086 840,00 6 131 120,00 2 190,68

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 086 840,00 6 131 120,00 2 190,68

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 23 840 100,00 33 417 854,00 51 983 626,23

6121 Budovy, haly a stavby 33 200 000,00 4 700 000,00 3 785 085,39

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 33 200 000,00 4 700 000,00 3 785 085,39

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 33 200 000,00 4 700 000,00 3 785 085,39

6363 Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod   32 000 000,00  

636 INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   32 000 000,00  

63 INVESTIČNÍ TRANSFERY   32 000 000,00  

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 33 200 000,00 36 700 000,00 3 785 085,39

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 57 040 100,00 70 117 854,00 55 768 711,62

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -28 646 100,00 -37 354 400,00 15 235 850,21
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 28 646 100,00 37 354 400,00 -15 222 991,15

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901     -12 859,06

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 28 646 100,00 37 354 400,00 -15 235 850,21

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 37 292 105,91 15 220 811,64 52 512 917,55 -15 220 811,64

Běžné účty fondů ÚSC 50 983,40 10 151,51 61 134,91 -10 151,51

Běžné účty celkem 37 343 089,31 15 230 963,15 52 574 052,46 -15 230 963,15

Pokladna 24 268,00 -7 972,00 16 296,00 7 972,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek     50 983,40
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V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 100,00 425 600,00 360 416,01

Výdaje celkem 465 600,00 476 500,00 350 264,50

Obrat -465 500,00 -50 900,00 10 151,51

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu) -465 500,00 -50 900,00 61 134,91

Změna stavu 465 500,00 50 900,00 -10 151,51

Financování  - třída 8 465 500,00 50 900,00  

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software 69 496,00   69 496,00

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 168 020,70   168 020,70

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 114 468,94   4 114 468,94

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 772 092,20 57 157,52 3 829 249,72

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 68 336,00   68 336,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 942 425,70 -528 673,80 1 413 751,90

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru -66 955,00 -924,00 -67 879,00

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -168 020,70   -168 020,70

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -2 381 031,00 -319 524,00 -2 700 555,00

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 772 092,20 -57 157,52 -3 829 249,72

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -17 800,00 -8 544,00 -26 344,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4134 Převody z rozpočtových účtů   425 500,00 30 863 406,00

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  709 300,00 709 313,35

4138 Převody z vlastní pokladny     781 000,00

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   425 500,00 360 406,00

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     30 468 000,00

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  2 679 400,00 2 679 400,00

5348 Převody do vlastní pokladny     816 000,00
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VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 23 174,00  x 23 174,00  x

13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 15 127,00  x 15 127,00 

13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 3 752,00  x 3 752,00 

13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 362,00  x 1 362,00 

13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 2 933,00  x 2 933,00 

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 23 174,00  23 174,00  23 174,00  23 174,00 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 176 600,00  x 176 595,17  x

98071 5019 Ostatní platy x 999,83  x 2 382,00 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 142 458,00  x 142 458,00 

98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 337,00  x 805,00 

98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 1 180,00  x 1 180,00 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 12 736,17  x 12 736,17 

98071 5161 Poštovní služby x 2 791,00  x 2 791,00 

98071 5164 Nájemné x 9 000,00  x 9 000,00 

98071 5169 Nákup ostatních služeb x 7 098,00  x 7 098,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 176 600,00  176 600,00  176 595,17  178 450,17 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Závěrečný účet 
Městského obvodu Pardubice VII 

za rok 2021 
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Důvodová zpráva 
 
Zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ukládá v § 17 
územním samosprávným celkům (tj. i obcím) po skončení kalendářního roku sestavit 
údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) projednává zastupitelstvo tuto zprávu do 30. června 
následujícího roku. 
Obsahem tohoto materiálu je slovní i tabulkové vyhodnocení plnění rozpočtu za rok 
2021, plnění rozpočtu sociálního fondu a návrh finančního vypořádání roku 2021. 
Povinnou součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání hospodaření Městského 
obvodu Pardubice VII za rok 2021.  Rovněž jsou předloženy závěrkové výkazy sestavené 
k 31.12.2021 a inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise. 

 
 

Plnění rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice VII za rok 2021 
 
 

 
TEXTOVÁ ČÁST 

 
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen dne 16. 12. 2020 ve zdrojové a výdajové straně ve 
výši 56 574 500,- Kč. Zdroje financování výdajů přitom tvořily běžné příjmy v celkové 
výši 28 393 900,-- Kč a zapojení části volných finančních prostředků z roku 2020 ve výši 
28 606 100,- Kč, dále byl rozpočtován zálohový příděl do sociálního fondu ve výši   425 
500,- Kč. 
 
V průběhu roku 2021 bylo přijato celkem sedm rozpočtových opatření, které vedly ke 
konečné výši rozpočtu ve zdrojové i výdajové straně ve výši Kč 69 641 354,--. 

Zdrojovou část tvořily běžné příjmy včetně konsolidačních položek ve výši Kč 32 337 
854,-- a zapojení volných prostředků z roku 2020 ve výši Kč 37 303 500,--. 
 
Skutečné plnění příjmů rozpočtu včetně konsolidace bylo k 31. 12. 2021 uzavřeno 

ve výši  Kč 39 360 145,82, tj. cca 121 % aktualizovaného rozpočtu, skutečné výdaje 

byly k 31. 12. 2021 čerpány ve výši Kč 24 134 447,12, tj. cca 34 % aktualizovaného 

rozpočtu. 

  
Podrobný rozpis jednotlivých příjmových i výdajových položek je uveden v přiložené 
tabulkové části. 
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Zdrojová část rozpočtu 
 

Běžné příjmy 
       
Městskému obvodu náležel podíl na daňových příjmech statutárního města, a to podíl 
na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a 
daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy 
poplatníkem je město. Ve finančním vyjádření činil tento podíl Kč 20 977 640,--. 
 
Jako statutem určené procento z výše uvedených daňových příjmů byl rovněž stanoven 
transfer na výdaje v oblasti životního prostředí, pro rok 2021 ve výši Kč 7 495 131,--, a 
transfer na výdaje v oblasti dopravy, pro rok 2021 v absolutní výši Kč 4 726 268,--. 
 
Výše uvedené položky byly dle skutečného výběru daní v roce 2021 naplněny vůči 
schválenému rozpočtu na 125 %. Rozpočet pro rok 2021 byl v roce 2020 tvořen 
s ohledem na probíhající pandemii Covid-19 a opatření v souvislosti s ní přijatá a úpravy 
daňových zákonů.  
 
Jednotlivé položky každoročních poplatků a nedaňových příjmů jsou podrobně 
rozepsány v tabulkové části vyhodnocení.  
 
V oblasti transferů byl přijat příspěvek od úřadu práce na skutečné mzdové výdaje a 
pojistné pro pracovníky na veřejně prospěšné práce ve výši Kč 23 174,-- a dotace na 
volby do PS PČR ve výši Kč 176 595,17. 
 
Konsolidace – příjmy 

Zapojení prostředků z finančního vypořádání s městem z roku 2020 ve výši Kč 
701 979,35 a prostředků na pokrytí nákladů na referendum konané v roce 2021 ve výši 
Kč 7 334,--. 

 

Financování 
 
Plánovaná potřeba zapojení dalších prostředků pro krytí výdajů roku 2021 ve výši Kč 
37 303 500,-- (po poslední změně rozpočtu) nebyla využita, naopak běžné příjmy 
převýšily výdaje a došlo k úspoře finančních prostředků a navýšení zůstatku základního 
účtu. 
 
Na tomto stavu financování se promítly především následující vlivy:  
     
- rozpočtovaná stálá rezerva v rámci běžných výdajů ve výši Kč 500 000,-- Kč 
- rozpočtovaná běžná rezerva v rámci běžných výdajů ve výši Kč 5 535 780,-  
- nerealizování akce lávka přes slepé rameno Labe v roce 2021 
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- přesun realizace opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích, 
veřejného ohniště v Trnové a financování PD přeložky v souvislosti s lávkou přes 
slepé rameno Labe do roku 2022  

- vyšší plnění daňových příjmů 
- úspory u některých investičních i neinvestičních akcí proti rozpočtu (viz. přiložené 

plnění rozpočtu) 
- snaha o úspory u výdajových položek běžných provozních výdajů  
- nutnost mít zajištěny některé rozpočtové položky výdajů pro případ jejich aktuálního 

použití, např. pro výdaje spojené se zásahem JSDH, refundace mezd apod. - 
v případě, že tyto prostředky není nutné použít, zůstávají nevyčerpány.         

 

Výdajová část rozpočtu 
 
Celkové rozpočtované výdaje činily Kč 69 641 354,-- a byly čerpány k 31.12.2021 na 
cca 34 %, tj. byla čerpána částka Kč 24 134 447,12. V komentáři jsou uvedeny hlavní 
položky dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků.  
 

 

Odbor správní, životního prostředí a dopravy  

 
Oblast ochrany životního prostředí 

Rozpočtové prostředky jsou každý rok určeny na zajištění ekologické likvidace černých 
skládek, v oblasti údržby zeleně převážně na péči o stromy, údržbu veškerých zelených 
ploch na území MO Pce VII, výsadbu dřevin, péče o záhonky, kácení dřevin včetně 
frézování pařezů, použití techniky pro údržbu dřevin, údržbu ruderálních ploch. Tato 
oblast dále zahrnovala provedení chemického čištění chodníků, zpevněných ploch 
a obrub, v části odpadového hospodářství zajištění likvidace zeleně ze sečí, likvidaci 
odpadu vzniklého z úklidu veřejného prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových 
košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů včetně následné likvidace odpadu, 
servis a výsyp košů na psí exkrementy, nákupu nových košů a opravy kontejnerových 
stání. Dále byla položka doplněna také o peníze na případná projektová řešení a studie 
v oblasti životního prostředí.   
Součástí položky byly i finanční prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny 
– nákup pohonných hmot (Zebra, Ford, sekací traktory, zahradní nářadí), nákup 
materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění 
vybavení dílny), nákup ochranných pomůcek. Největší objem prostředků byl určen na 
zajištění odborných oprav techniky a pronájem nového užitkového vozu Zebra.  
 

Komunální služby 

Rozpočtové prostředky byly použity na zajištění vánoční výzdoby. 
 

Oblast sportu a zájmové činnosti 

Peníze na rozpočtové položce byly využity zejména na opravy a údržbu stávajících 
herních prvků na dětských hřištích (opravy DH a sportovišť), nákup materiálu, doplnění 
nových prvků (herní hrad Arbesova) a pravidelné odborné posouzení prvků. Položka 



 
 

4 
 

nákup mobiliáře byla určena na doplnění veřejných prostranství o lavičky, koše, a další 
prvky drobné parkové a zahradní architektury. Součástí položky byla úhrada za pronájem 
mobilních toalet TOI. Pokračovaly práce na opravách laviček převážně postupnou 
výměnou dřevěných prken za plastová.   
 

Oblast dopravy 

Převážně oblast údržby komunikací, mezi kterou patří odtahy vraků, opravy komunikací 
po zimě, odstranění havarijních stavů na místních komunikacích, drobné opravy, 
stavební úpravy na místních komunikacích a služby. 
 

Oblast odvádění a čištění odpadních vod 

Čištění a opravy dešťových vpustí, které jsou ve správě MO.  
 
Oblast místní správy 

Rozpočtová položka určená na pokrytí spotřeby pohonných hmot vozidel úřadu, údržby 
programového vybavení spisové služby, nákup software včetně aktualizací stávajícího 
vybavení a technické podpory (např. VEMA, EMA, KDF, pokladna), dále aktualizace 
webových stránek, certifikáty, elektronické podpisy, nákup náhradních dílů a komponent 
k PC. Podstatnou její součástí jsou pak peníze na údržbu a opravu budov ve správě MO 
(např. opravy ploché střechy a stropu a výměna vstupních dveří v OD Doubravice, 
výměna PVC v předsálí tamtéž, oprava zpevněné plochy a výměna vstupních a zadních 
dveří v OD Ohrazenice) a pravidelné kontroly a revize.  
 

Investiční akce a opravy 

Hlavní podíl čerpání rozpočtu patřil do oblasti dopravy, zejména na realizaci investic 
a velkých oprav. Proběhla rekonstrukce chodníků v ulicích Pohránovská a Pištorova proti 
točně MHD v Ohrazenicích, opravy chodníků v ulicích Hradišťská u parku Ohrádka 
a v úseku od garáží po odbočku do sídla Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
v Doubravicích. Dále výstavba nového chodníku v Trnové podél SVD Družba a nové 
parkovací plochy v ulici Semtínská v Ohrazenicích. Z položky bylo hrazeno rozšíření 
zpevněné plochy u veřejného ohniště v Rosicích nad Labem. 
Z položky pro oblast dopravy byla dále financována projektová dokumentace pro 
přípravu investiční akce na další období – dopravní řešení v ulici J. Potůčka. 
V oblasti životního prostředí byla financována oprava kontejnerového stání v ulici 
J. Gabčíka. Ve sledovaném roce byla v oblasti místní správy realizována stavební 
úprava v OD Ohrazenice. 
 
 
Ekonomický odbor  
 

V rámci místní správy jsou ekonomickým odborem zajišťovány především platby 
energií, nákup služeb a materiálu, platby daní finančnímu úřadu. V oblasti správy 
bytového a nebytového fondu byly hrazeny především energie a služby spojené s nájmy. 
Výdaje v oblasti kultury zajišťované ekonomickým odborem byly čerpány na zajištění 
květin při významných výročích. V žádné položce nedošlo k přečerpání stanoveného 
rozpočtu. 
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V kapitole ekonomického odboru byly zařazeny i rezervy rozpočtu – stálá rezerva 
rozpočtu ve výši Kč 500 000,-, běžná rezerva rozpočtu ve výši Kč 5 535 780,-- a rezerva 
Rady MO Pardubice VII ve výši Kč 50 000,-. 
 
Kancelář úřadu 

 

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích 

prostředků, sportu a zájmové činnosti 

 
Dotace městského obvodu  
Řada akcí nebyla konána z důvodu pandemie Covid-19 a vládních opatření (nouzový 
stav). 
Programové dotace v rámci položky Dotace v oblasti tělovýchovy a ostatní zájmové 
činnosti byly poskytnuty v celkové výši 89 000 Kč.  
V rámci dotací na využití volného času dětí a mládeže byly poskytnuty prostředky 
v celkové výši 20 980 Kč.  
V oblasti kultury byla vyplacena dotace 13 125 Kč. 
Podrobné informace jsou uvedeny v přiložené tabulkové části. 
 
Oblast kultury 
V roce 2021 byly vydány 4 čísla zpravodaje městského obvodu, celkové náklady na jeho 
tisk a roznos činily 66 395 Kč. Za zveřejňování reklam ve zpravodaji se v roce 2021 
vybralo celkem 96 800 Kč. 
 
Rozhlas MO Pardubice VII je napojen na Integrovaný záchranný systém Pardubického 
kraje, veškeré poruchy musí být urgentně odstraněny. Na opravy místního rozhlasu a 
výměnu nefunkčních amplionů bylo v roce 2021 vyčerpáno Kč 42 110,--. 
 
Knihovny – organizační složka  
Provoz knihoven pod správou městského obvodu včetně odměn pro knihovnice činil v 
roce 2021   261 218,90 Kč. 
 
Akce městského obvodu 

Vzhledem k pandemii Covid19 a následných opatření vlády byly v roce 2021 pořádány 
následující akce – Těšíme se na prázdniny v měsíci červnu v lesoparku JPT, v měsíci září 
akce Rozloučení s prázdninami v parku Ohrádka v Ohrazenicích, počítačové kurzy pro 
seniory a Rozsvícení vánočního stromu v listopadu 2021. Na tyto akce bylo celkem 
čerpáno 117 358 Kč. 
 

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů a oblast ochrany životního  pr. 

Položkami v oblasti místní správy jsou nákup knih, učebních pomůcek a tisku, materiálu, 
služby školení a vzdělávání, služby pošt a dalších služeb, nákup kolků, cestovné, 
pohoštění. Čerpání odpovídá požadavkům na zabezpečení chodu ÚMO a v žádné 
položce nedošlo k přečerpání stanoveného rozpočtu. 
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V rámci kapitoly kanceláře úřadu jsou prováděny výplaty platů, odměn a náhrad platu, 
sociálního a zdravotního pojištění.  
Mzdové prostředky na platy pracovníků z dotace úřadu práce byly vyčerpány ve výši 15 
127 Kč, sociální a zdravotní pojištění včetně náhrad mezd ve výši Kč 8 047, celkem tedy 
Kč 23 174 v souladu s poskytnutou dotací v rámci uzavřené smlouvy s úřadem práce.  
 
Volby 

V roce 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celkové výdaje 
hrazené městským obvodem činily Kč 178 450,17. 
 
Referendum  

Současně s volbami proběhlo místní referendum o dominantě Pardubic. Výdaje hrazené 
městským obvodem činily Kč 7 334. 
 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – organizační složka 

Zřízením Jednotky sboru dobrovolných hasičů /JSDH / k 1.1.2001 bylo nutno nastavit i 
jednotlivé položky rozpočtu tak, aby plně vyhovovaly a naplňovaly činnost, pro kterou 
byla JSDH zřízena, tedy činnost ve smyslu zákona o požární ochraně v rámci Městského 
obvodu Pardubice VII.  
Celkové výdaje na Jednotku SDH městského obvodu činily 52 552 Kč (dary členům 
jednotky, zdravotní pojištění z odměn členů, úrazové pojištění členů, pohonné hmoty a 
maziva, nákup materiálu, elektrická energie ve zbrojnicích, opravy a udržování, ochranné 
osobní pomůcky).  
 
Civilní připravenost na krizové stavy 

V rámci protiepidemických opatření při pandemii Covid-19 byly nakoupeny ochranné 
prostředky v celkové výši 33 927,37 Kč (ochranné roušky a respirátory, dezinfekční 
prostředky, testovací sady). 
 
 

Konsolidace - výdaje 
 
Prostředky na lávku přes slepé rameno Labe nebyly čerpány. 
 
V oblasti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, je od roku 2004 odváděna do rozpočtu 
města pevná částka ve výši 75 % z předpisu poplatku (předpis poplatku je stanoven jako 
pevná částka vypočtená sazbou poplatku x počet poplatníků x 0,94, tj. 94 % 
z předpokládaného výběru poplatku). Vybrané poplatky nad touto hranicí a příslušenství 
(navýšení poplatku, exekuční náklady apod.) zůstávají plně v rozpočtu městského 
obvodu. Skutečný odvod dle výše uvedených pravidel činil u městského obvodu za rok 
2021 Kč 2 679 400,--.  
 
Příděl do sociálního fondu byl naplněn v závislosti na čerpání mzdových prostředků. 



Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII za rok 2021

Zdrojová část rozpočtu

Položka

 Schválený 

rozpočet pro rok 

2021 

 Upravený 

rozpočet pro rok 

2021  

 Plnění rozpočtu                     

za rok 2021 

Třída 1. Daňové příjmy 27 534 900,00 30 707 600,00 37 665 485,38

Obecné daně 23 673 400,00 26 352 800,00 33 199 039,00

Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH) 16 651 700,00 16 651 700,00 20 977 640,00

Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH) 5 949 500,00 5 949 500,00 7 495 131,00

Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH) 3 751 600,00 3 751 600,00 4 726 268,00

Trasfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO) -2 679 400,00 0,00 0,00

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 861 500,00 4 354 800,00 4 466 446,38

MP ze psů 145 000,00 150 000,00 153 259,58

MP za zvláštní užívání veřejného prostranství 100 000,00 340 000,00 367 697,00

MP za likvidaci komunálního odpadu 3 572 500,00 3 817 500,00 3 891 319,80

Správní poplatky - ostatní 0,00 300,00 330,00

                       - ověřování 10 000,00 10 000,00 11 820,00

                       - doprava 30 000,00 32 000,00 37 000,00

                       - za výpisy z Czech Point 4 000,00 5 000,00 5 020,00

Třída 2. Nedaňové příjmy 845 000,00 721 180,00 785 577,92

Přjmy z poskytování služeb a výrobků  -  za reklamu ve zpravodaji 0,00 96 800,00 96 800,00

                                                        - poplatky knihovna 4 000,00 3 500,00 3 190,00

                                                       - zeleň 5 000,00 7 700,00 7 780,00

Příjmy z úroků 3 000,00 4 000,00 4 555,88

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - obecně přestupky 15 000,00 8 000,00 9 400,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky doprava 0,00 15 000,00 15 000,00

Přijaté neinvestiční dary 0,00 10 000,00 10 000,00

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení přest. 3 000,00 3 000,00 4 000,00

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů místní správa 0,00 12 100,00 12 189,81

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů veřejná zeleň 0,00 0,00 3 819,00

Přijaté nekpa. příspěvky a náhrady - náhrada nákladů knihovny 0,00 680,00 680,80

Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby 300 000,00 0,00 0,00

Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP 120 000,00 0,00 0,00

Bytové a nebytové hospodářství

  - příjmy z pronájmu byty 150 000,00 240 000,00 262 649,86

  - příjmy z pronájmu nebytové 220 000,00 288 000,00 317 623,58

  - příjmy z poskytování služeb - zálohy na služby k vyúčtování - byty 5 000,00 7 200,00 9 300,00

  - příjmy z poskytování služeb - zálohy na služby k vyúčtování - nebyty 20 000,00 24 000,00 25 600,00

  -  přijaté náhrady - platby z přeúčtování a doplatky z vyúčtování - nebyty 0,00 1 200,00 2 908,32

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - spojené s pronájmy nebyty 0,00 0,00 80,67

Třída 3. Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00
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Třída 4. Přijaté transfery 14 000,00 199 774,00 199 769,17

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR -  na volby 0,00 176 600,00 176 595,17

Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce 14 000,00 23 174,00 23 174,00

Příjmy celkem 28 393 900,00 31 628 554,00 38 650 832,47

Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/

Převod z rozpočtu města - referendum 0,00 7 400,00 7 334,00

Finanční vypořádání s městem 0,00 701 900,00 701 979,35

Konsolidace - příjmy celkem 0,00 709 300,00 709 313,35

Příjmy včetně konsolidace celkem 28 393 900,00 32 337 854,00 39 360 145,82

Třída 8. Financování /v Kč/

Změna stavu finančních prostředků  na bank.  účtech 28 606 100,00 37 303 500,00 -15 212 839,64

Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 -12 859,06

Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu -425 500,00 0,00 0,00

Financování celkem 28 180 600,00 37 303 500,00 -15 225 698,70

ZDROJE CELKEM 56 574 500,00 69 641 354,00 24 134 447,12
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Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka

 Schválený                                       
rozpočet                                         

pro rok 2021                             
- běžné výdaje             

- třída 5                                 

 Schválený                           
rozpočet                                 

pro rok 2021                       
- kapitálové                                             

výdaje                                             
- třída 6                      

 Upravený                                        
rozpočet                                         

pro rok 2021                           
- běžné výdaje - 

třída 5              

 Upravený 
rozpočet pro rok 

2021                                    
- kapitálové výdaje 

- třída 6           

 Plnění                                    
rozpočtu                                       

za rok 2021                             
- běžné výdaje                                           

- třída 5                                 

 Plnění                                      
rozpočtu                                        

z arok 2021                             
- kapitálové výdaje                             

- třída 6                                 

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy 8 228 000,00 33 200 000,00 9 829 000,00 4 700 000,00 6 472 582,07 3 785 085,39

Oblast  ochrany životního prostředí 4 139 000,00 0,00 4 519 000,00 0,00 3 659 177,94 0,00

Černé skládky a ostatní nakládání s odpady - nákup ostatních služeb 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 6 880,10 0,00

                                                             - nákup  materiálu 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 5 333,16 0,00

                                                           - ochranné pomůcky 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Údržba zeleně - nákup ostatních služeb 250 000,00 0,00 345 000,00 0,00 326 394,17 0,00

                     - nákup materiálu 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 25 986,00 0,00

                    - nájemné 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 484,00 0,00

                    - seče veřejných ploch 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 723 580,00 0,00

                    - zahradnické služby 600 000,00 0,00 750 000,00 0,00 730 562,35 0,00

                    - údržba stromů 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 197 278,40 0,00

                   - zálivky veřejné zeleně 100 000,00 0,00 95 000,00 0,00 63 175,00 0,00

                   - studie a projekty v oblasti životního prostředí 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00

Odvoz kontejnerů (zeleň, úklid VP) 25 000,00 0,00 30 000,00 0,00 22 702,74 0,00

Chemické čištění chodníků 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 46 222,00 0,00

Údržba a výsyp odpadkových košů 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 210 058,90 0,00

Velkoobjemové kontejnery 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 426 463,15 0,00

Oprava kontejnerových stání - tříděný odpad 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 40 034,00 0,00

Oprava kontejnerových stání - komunální odpad 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté náhrady 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

Koše na psí exkrementy  - nákup ostatních služeb - vyvážení 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 46 236,33 0,00

                                    - opravy košů na psí exkrementy 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

                                   - nákup DDHM 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 2 190,10 0,00

Veřejná zeleň - el. energie 3 000,00 0,00 8 000,00 0,00 6 489,02 0,00

                    - služby elektronických komunikací 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 579,36 0,00
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Oddělení pracovní skupiny

Nákup materiálu 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 30 012,56 0,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 0,00 60 000,00 0,00 46 176,00 0,00

Ochranné pomůcky 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 19 114,89 0,00

Nákup ostatních služeb (revize, STK, emise apod.) 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 1 500,00 0,00

Pohonné hmotny a paliva  - FORD 30 000,00 0,00 31 000,00 0,00 30 001,00 0,00

                                    -  Zebra 30 000,00 0,00 28 000,00 0,00 16 107,86 0,00

                                   - sekačky a traktory 30 000,00 0,00 31 000,00 0,00 30 562,00 0,00

Nájem nového užitkového vozu 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00 456 944,40 0,00

Opravy a udržování (včetně technického zhodnocení do 40 tis.) 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 128 110,45 0,00

Komunální služby 55 000,00 0,00 56 000,00 0,00 50 101,00 0,00

Zajištění vánoční výzdoby městského obvodu 

                                                                 - nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 38 000,00 0,00 35 401,00 0,00

                                                                 - nákup materiálu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                 - opravy a udržování 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                 - el.en. 20 000,00 0,00 18 000,00 0,00 14 700,00 0,00

Oblast  sportu a zájmové činnosti 540 000,00 0,00 690 000,00 350 000,00 276 237,84 168 916,00

Výstavba a údržba hřišť - opravy a údržba 250 000,00 0,00 240 000,00 0,00 151 849,57 0,00

                                   - nákup DDHM 0,00 0,00 10 000,00 0,00 9 135,50

                                  - nákup a instal.herních prvků, apod. 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 168 916,00

                                 - nákup materiálu 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 14 569,13 0,00

                                 - nákup ostatních služeb 100 000,00 0,00 135 000,00 0,00 83 794,60 0,00

                                 - nájemné 0,00 0,00 15 000,00 0,00 11 557,92 0,00

                                 - el. energie hřiště 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 5 331,12 0,00

Nákup mobiliáře (lavičky apod.)

                                 - stavby 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

                                 - nákup DDHM 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

                                 - nákup materiálu 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

                                  - opravy a udržování 50 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
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Oblast dopravy 1 370 000,00 100 000,00 1 485 000,00 100 000,00 874 263,01 93 548,63

Dopravní značení - opravy a udržování 5 000,00 0,00 80 000,00 0,00 18 092,18 0,00

                         - nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 5 000,00 0,00 2 746,53 0,00

Revize dopravního značení na Krétě 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 66 550,00 0,00

Odtahy vraků 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 1 997,00 0,00

Opravy komunikací po zimě na území městského obvodu 500 000,00 0,00 210 000,00 0,00 207 661,41 0,00

Prostředky pro odstranění havarijních stavů na komunikacích MO - komunikace 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 171 848,68 0,00

                                                                                            - chodníky 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 12 201,16 0,00

Drobné opravy místních komunikací a chodníků 100 000,00 0,00 395 000,00 0,00 341 860,86 0,00

Stavební úpravy místních komunikací a chodníků (podlimitní tech. zhodnocení) 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 47 070,19 0,00

Stavební úpravy místních komunikací a chodníků (nadlimitní tech. zhodnocení) 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 93 548,63

Služby pro oblast dopravy (včetně čištění kom.) - komunikace 10 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00

                                                                    - chodníky 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4 235,00 0,00

Oblast odvádění a čištění odpadních vod 150 000,00 0,00 250 000,00 0,00 223 735,06 0,00

Čištění a opravy dešťových vpustí 150 000,00 0,00 250 000,00 0,00 223 735,06 0,00

Oblast místní správy 974 000,00 0,00 1 124 000,00 0,00 748 100,94 0,00

Pohonné hmoty a maziva  - Scala 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 4 019,00 0,00

                                     -  Rapid 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

                                    -  Simson 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 930,00 0,00

Nákup materiálu 

Nákup materiálu  50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 21 514,67 0,00

Nákup DDHM 50 000,00 0,00 100 000,00 0,00 30 827,00 0,00

Nákup ochranných pomůcek 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 4 416,50 0,00

Nákup služeb 

Nákup ostatních služeb 100 000,00 0,00 150 000,00 0,00 77 530,84 0,00

Nájemné 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Služby související s informačními technologiemi 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 113 720,73 0,00

Ostatní nákupy

Programové vybavení 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
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Opravy a udržování (včetně technického zhodnocení do 40 tis.)

                             - automobilů 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 8 676,08 0,00

                             - obecní domy 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 442 505,82 0,00

                            - tech. zhodnocení do 40 tis. 10 000,00 0,00 60 000,00 0,00 33 960,30 0,00

Neinvestiční transfery

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známka) 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Investiční akce a opravy 1 000 000,00 33 100 000,00 1 705 000,00 4 250 000,00 640 966,28 3 522 620,76

  - oblast dopravy 0,00 33 100 000,00 605 000,00 4 000 000,00 601 132,84 3 331 898,62

Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavných ploch 0,00 1 100 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00 919 889,38

Rekonstrukce chodníku v ul. Pištorova proti točně 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 547 546,15

Výstavba nového chodníku v Trnové 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 449 512,31

Dopravní řešení ul. J. Potůčka 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 69 817,00

Lávka přes slepé rameno Labe 0,00 32 000 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

Oprava chodníku od garáží po SÚS Pce kraje 0,00 0,00 500 000,00 0,00 496 426,70 0,00

Oprava chodníku Hradišťská u Ohrádky 0,00 0,00 105 000,00 0,00 104 706,14 0,00

Výstavba nové parkovací plochy v ulici Semtínská 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 156 186,23

Rozšíření zpevněné plochy pod mostem na Svítkov 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 188 947,55

  - oblast ochrany životního prostředí 0,00 0,00 100 000,00 0,00 39 833,44 0,00

Rozšíření a výstaba kontejnerových stání - tříděný odpad 0,00 0,00 100 000,00 0,00 39 833,44 0,00

  - oblast vodního hospodářství 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

  - oblast místní správy 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 190 722,14

Stavební úpravy OD Ohrazenice 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 190 722,14
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Položka

 Schválený                                       
rozpočet                                         

pro rok 2021                             
- běžné výdaje             

- třída 5                                 

 Schválený                           
rozpočet                                 

pro rok 2021                       
- kapitálové                                             

výdaje                                             
- třída 6                      

 Upravený                                        
rozpočet                                         

pro rok 2021                           
- běžné výdaje - 

třída 5              

 Upravený 
rozpočet pro rok 

2021                                        
- kapitálové výdaje 

- třída 6           

 Plnění                                    
rozpočtu                                       

za rok 2021                             
- běžné výdaje                                     

- třída 5                                 

 Plnění                                      
rozpočtu                                        

z arok 2021                             
- kapitálové výdaje                             

- třída 6                                 

Ekonomický odbor 1 601 000,00 0,00 6 636 780,00 0,00 364 007,80 0,00

Oblast místní správy  a zastupitelských orgánů 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 318 799,43 0,00

Nákup vody, paliv a energie

  - el. energie 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 84 905,72 0,00

  - voda 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 24 585,31 0,00

  - plyn 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 88 893,84 0,00

Nákup materiálu 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 12 032,54 0,00

Nákup služeb

  - nákup ostatních služeb 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 24 386,07 0,00

  - služby penež.ústavů vč.poj. - místní správa 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 3 380,00 0,00

                                            - bankovní poplatky 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 22 710,20 0,00

  - služby telekomunikací - místní správa 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 25 046,56 0,00

                                  - členové zastupitelstva 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 4 276,14 0,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH) 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 28 583,05 0,00

Bytové a nebytové hospodářství 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 41 608,37 0,00

Náklady na energie a služby k přeúčtování nájemníkům včetně vratek přeplatků

  - vodné a stočné v pronajatých prostrorech - byty 10 000,00 0,00 15 000,00 0,00 14 967,00 0,00

  - vodné a stočné v pronajatých prostrorech - nebyty 26 000,00 0,00 23 000,00 0,00 22 350,69 0,00

  - el. energie v pronajatých prostorech - byty 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  - ostatní neinvestiční výdaje - vratky přeplatků z vyúčtování - byty 2 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 326,00 0,00

  - ostatní neinvestiční výdaje - vratky přeplatků z vyúčtování - nebyty 2 500,00 0,00 1 100,00 0,00 864,68 0,00

  - nákup ostatních služeb - čištění komínů - byty 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 700,00 0,00

  - nákup ostatních služeb - čištění komínů - nebyty 0,00 0,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00

Úroky za kaucí 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
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Oblast kultury 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 3 600,00 0,00

Opravy a údržba památníků na území městského obvodu 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 500,00 0,00

Nákup materiálu - kytice při významných výročích 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 3 100,00 0,00

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Nákup ostatní služeb 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Rezerva Rady MO Pce VII 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Stálá rezerva rozpočtu 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Běžná rezerva rozpočtu 500 000,00 0,00 5 535 780,00 0,00 0,00 0,00

Položka

 Schválený                                       
rozpočet                                         

pro rok 2021                             
- běžné výdaje             

- třída 5                                 

 Schválený                           
rozpočet                                 

pro rok 2021                       
- kapitálové                                             

výdaje                                             
- třída 6                      

 Upravený                                        
rozpočet                                         

pro rok 2021                           
- běžné výdaje - 

třída 5              

 Upravený 
rozpočet pro rok 

2021                               
- kapitálové výdaje 

- třída 6           

 Plnění                                    
rozpočtu                                       

za rok 2021                             
- běžné výdaje                                       

- třída 5                                 

 Plnění                                      
rozpočtu                                        

z arok 2021                             
- kapitálové výdaje                             

- třída 6                                 

Kancelář úřadu 13 545 500,00 0,00 13 370 674,00 0,00 10 472 965,86 0,00

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr.,  sportu a zájmové 

činnosti 984 100,00 0,00 984 100,00 0,00 668 532,40 0,00

Dotace městského obvodu

  - dotace v oblasti  sportu 250 000,00 0,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00

  TJ Sokol Rosice nad Labem 0,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00

  Klub sportu pro všechny 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

  SDH Rosice nad Labem 0,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00

  SDH Trnová 0,00 0,00 20 000,00 0,00 19 000,00 0,00

  SDH Ohrazenice 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

  SDH Doubravice 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

  S.A.O. Atleti Ohio 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

  K.A. 0,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00

  - dotace na ostatní zájmovou činnost

  D.T. 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
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  - dotace v oblasti volného času dětí a mládeže

  SDH Ohrazenice 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

  SDH Rosice nad Labem 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

  SDH Doubravice 0,00 0,00 15 000,00 0,00 6 981,00 0,00

  SDH Trnová 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

  TAJV, z.s. 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

  - dotace v oblasti volného času dětí a mládeže - příspěvkové organizace

  ZŠ Ohrazenice 0,00 0,00 9 000,00 0,00 8 999,00 0,00

  - dotace v oblasti kultury

  Pardubický spolek historie železniční dopravy 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00

  Klub důchodců Ohrazenice 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4 125,00 0,00

Obecní zpravodaj - tisk 98 000,00 0,00 96 000,00 0,00 63 195,00 0,00

                         - ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00

                         - poštovní služby 1 500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Obecní rozhlas - opravy a údržba 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 42 110,00 0,00

                     - konzultační a poradenské služby 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Knihovny Rosice, Ohrazenice, Doubravice 

               nákup knih a časopisů 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 37 857,00 0,00

               drobný hmotný dlouhodobý majetek      27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 3 375,00 0,00

               nákup materiálu 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

               nákup služeb 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

               opravy a udržování 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

                povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 600,00 0,00 600,00 0,00 571,00 0,00

               provoz internetu 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

               elektrická energie 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 14 127,90 0,00

                plyn 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 17 800,00 0,00

                ostatní osobní výdaje (dohody) 147 000,00 0,00 147 000,00 0,00 141 640,00 0,00

                sociální pojištění 36 500,00 0,00 36 500,00 0,00 33 644,00 0,00

                zdravotní pojištění 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 12 204,00 0,00
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                náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Životní jubilea - dárkové balíčky a květiny 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 58 345,50 0,00

Akce městského obvodu 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 117 358,00 0,00

  - rozloučení se školou

               - nákup materiálu 0,00 0,00 6 000,00 0,00 4 960,00 0,00

              - nákup ostatních služeb 60 000,00 0,00 35 000,00 0,00 34 065,00 0,00

             - dary 0,00 0,00 2 000,00 0,00 1 451,00 0,00

              - nájemné 0,00 0,00 10 000,00 0,00 9 500,00 0,00

  - Battlefield - služby 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  - pietní akce - služby 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                    - nákup materiálu - kytice 0,00 0,00 2 000,00 0,00 1 800,00 0,00

                   - pohoštění 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

  - rozloučení s prázdninami (popř. zábavné odpoledne) - nákup materiálu 0,00 0,00 3 000,00 0,00 2 975,00 0,00

                                     - nákup ostatních služeb 45 000,00 0,00 37 000,00 0,00 36 275,00 0,00

                                     - nájemné 0,00 0,00 10 000,00 0,00 9 500,00 0,00

  - počítačové kurzy pro seniory 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 3 000,00 0,00

  - rozsvícení vánočního stromu 5 000,00 0,00 11 000,00 0,00 10 500,00 0,00

                 - pohoštění 0,00 0,00 2 000,00 0,00 1 375,00 0,00

                 - dary 0,00 0,00 2 000,00 0,00 1 957,00 0,00

  - sportovní pohár starosty 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - výstava fotografií - nákup služeb 8 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Oblast sociálních věcí 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Oblast místní správy  a zastupitelských orgánů 9 773 800,00 0,00 9 810 800,00 0,00 8 173 801,92 0,00

Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného 1 416 000,00 0,00 1 416 000,00 0,00 1 367 073,00 0,00

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00 62 535,00 0,00

Sociální pojištění   -  členové zastupitelstva, výborů a komisí 230 000,00 0,00 257 000,00 0,00 241 016,00 0,00

Zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí 136 500,00 0,00 146 500,00 0,00 138 577,00 0,00

Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.) mzda 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

                                                                             pojistné 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

16



Dary podle zákona o obcích 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Platy zaměstnanců (mimo OPS) 4 869 200,00 0,00 4 789 200,00 0,00 4 228 384,00 0,00

Náhrady mezd 30 000,00 0,00 110 000,00 0,00 105 263,00 0,00

Ostatní osobní výdaje 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 110 953,00 0,00

Sociální pojištění - zaměstnanci 1 293 000,00 0,00 1 293 000,00 0,00 1 074 317,00 0,00

Zdravotní  pojištění   - zaměstnanci 470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 392 013,00 0,00

Povinné poj. placené zaměstnavatelem  - zaměstnanci 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 18 091,00 0,00

Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní platy zaměstnanců - refundace pojistného 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní provozní výdaje úřadu

Nákup materiálu

Ochranné pracovní pomůcky 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Nákup léky 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Knihy, učební pomůcky a tisk 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 39 177,00 0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 54 135,00 0,00

Nákup materiálu

  - tonery 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

  - kancelářské potřeby 80 000,00 0,00 75 500,00 0,00 46 500,58 0,00

  - čistící prostředky 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 15 834,22 0,00

  - nákup reklamních předmětů 15 000,00 0,00 21 000,00 0,00 18 371,87 0,00

Nákup paliv

Pevná paliva 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 050,00 0,00

Nákup služeb 

Nájemné 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Konzultační, poradenské a právní služby - obecně 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 60 026,27 0,00

GDPR 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Služby školení a vzdělávání - zaměstnanci 120 000,00 0,00 117 000,00 0,00 50 919,90 0,00

                                        - zastupitelé                                      10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 310,00 0,00

Služby pošt 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 31 804,00 0,00

17



Nákup ostatních služeb 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 11 244,08 0,00

Příspěvek zaměstnavatele 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 66 275,00 0,00

Příspěvek zaměstnavatelel 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 7 665,00 0,00

Ostatní nákupy

Pohoštění - vnitro 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 3 504,00 0,00

              - zastupitelstvo 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 28 142,00 0,00

Cestovné - zaměstnanci 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 621,00 0,00

              - členové zastupitelstva 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Účastnické poplatky na konference 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Nákup kolků 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Oblast ochrany životního prostředí 2 158 600,00 0,00 2 047 774,00 0,00 1 358 368,00 0,00

Platy zaměstnanců OPS + VPP 1 175 000,00 0,00 1 145 000,00 0,00 798 279,00 0,00

Náhrady mezd  OPS + VPP 10 000,00 0,00 40 000,00 0,00 33 188,00 0,00

Ostatní osobní výdaje 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 174 500,00 0,00

Sociální  pojištění  - zaměstnanci  OPS + VPP 335 500,00 0,00 335 500,00 0,00 208 686,00 0,00

Zdravotní pojištění - zaměstnanci  OPS  + VPP 122 000,00 0,00 122 000,00 0,00 79 949,00 0,00

Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP 100 063,00 0,00 15 127,00 0,00 15 127,00 0,00

  - sociální pojištění z dotace z úřadu práce VPP 24 895,00 0,00 3 752,00 0,00 3 752,00 0,00

  - zdravotní pojištění z dotace z úřadu práce VPP 9 042,00 0,00 1 362,00 0,00 1 362,00 0,00

  - náhrady mzdy z dotace z úřadu práce  VPP 0,00 0,00 2 933,00 0,00 2 933,00 0,00

Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 3 992,00 0,00

Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí

Konzultační, poradenské a právní služby - OPS 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Služby školení a vzdělávání  - OPS 18 000,00 0,00 21 000,00 0,00 5 020,00 0,00

Nákup ostatních služeb 15 000,00 0,00 13 000,00 0,00 9 700,00 0,00

Příspěvek zaměstnavatele 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 20 930,00 0,00
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Výkon prací pro MO  - ochranné pomůcky 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

                                - nákup ostatních služeb 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 950,00 0,00

                                - nákup materiálu 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

                               - nákup DDHM 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Volby do PS PČR 300 000,00 0,00 191 600,00 0,00 178 450,17 0,00

  - nákup ostatních služeb - stravenky 0,00 0,00 7 098,00 0,00 7 098,00 0,00

  - nájemné 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00

  - ostatní platy - refundace  mzdy 0,00 0,00 8 999,83 0,00 2 382,00 0,00

  - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace  pojistné 0,00 0,00 7 337,00 0,00 805,00 0,00

  - ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 142 458,00 0,00 142 458,00 0,00

  - služby pošt 0,00 0,00 2 791,00 0,00 2 791,00 0,00

  - nákup materiálu 0,00 0,00 12 736,17 0,00 12 736,17 0,00

  - zdravotnický materiál 0,00 0,00 1 180,00 0,00 1 180,00 0,00

  - nákup ostatních služeb 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Referendum 0,00 0,00 7 400,00 0,00 7 334,00 0,00

  - ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00

  - zdravotní pojištění 0,00 0,00 576,00 0,00 576,00 0,00

  - pohoštění 0,00 0,00 424,00 0,00 358,00 0,00

Oblast požarní ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 52 552,00 0,00

minimální péče o členy při zásahu 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

refundace mezd členů JSDH 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

refundace pojistného 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00

cestovní náhrady členů JSDH 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

odměny (dary) pro členy 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 26 000,00 0,00

zdravotní pojištění z odměn pro členy 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 2 340,00 0,00

služby telekomunikací - dobíjení mobilů 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

skupinové úrazové připojištění členů 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 5 603,00 0,00

elektrická energie v hasičských zbrojnicích 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 6 000,00 0,00

spotřeba vody v hasičských zbrojnicích 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

pohonné hmoty a maziva 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 1 575,00 0,00
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drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

ochranné osobní pomůcky 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 1 974,00 0,00

opravy a udržování 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

nákup materiálu 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

nákup ostatních oslužeb 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 9 060,00 0,00

konzultační a poradenské služby 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

služby školení a vzdělávání 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

Civilní připravenost na krizové stavy 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 33 927,37 0,00

Účelová rezerva na řešení krizových situací 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

Řešení krizových situací

  - DDHM 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 2 900,37 0,00

  - nákup materiálu 70 000,00 0,00 40 000,00 0,00 6 549,00 0,00

  - léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 30 000,00 0,00 24 478,00 0,00

  - technické zhodnocení 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové 23 374 500,00 33 200 000,00 29 836 454,00 4 700 000,00 17 309 555,73 3 785 085,39

Výdaje celkem 

Konsolidace - výdaje

Převod finančních prostředků do rozpočtu města

                            - lávka přes slepé rameno Labe 0,00 0,00 0,00 32 000 000,00 0,00 0,00

                            - odvod části MP za likvidaci KO 0,00 0,00 2 679 400,00 0,00 2 679 400,00 0,00

Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu 0,00 0,00 425 500,00 0,00 360 406,00 0,00

Konsolidace výdaje - celkem 0,00 0,00 3 104 900,00 32 000 000,00 3 039 806,00 0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové 23 374 500,00 33 200 000,00 32 941 354,00 36 700 000,00 20 349 361,73 3 785 085,39

Výdaje celkem 

   

                                21 094 641,12    

                                24 134 447,12    

                         56 574 500,00                         34 536 454,00   

                      69 641 354,00                            56 574 500,00   

20



Položka

 Schválený                

rozpočet                

pro rok 2021 

 Upravený                         

rozpočet                

pro rok 2021 

 Plnění                         

rozpočtu                                       

za rok 2021 

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Úroky 100,00 100,00 10,01

Příjmy celkem 100,00 100,00 10,01

Třída 4 - Konsolidace - příjmy
Zálohový příděl 0,00 425 500,00 360 406,00

Konsolidace - příjmy celkem 0,00 425 500,00 360 406,00

Příjmy včetně konsolidace celkem 100,00 425 600,00 360 416,01

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f. 40 000,00 50 900,00 -10 151,51

Zálohový příděl 425 500,00 0,00 0,00

Třída 8 - Financování sociálního fondu 465 500,00 50 900,00 -10 151,51

Zdroje celkem 465 600,00 476 500,00 350 264,50

Příspěvek na stravné
    zaměstnanci 138 600,00 138 600,00 105 490,00

   zaměstnanci OPS 69 300,00 69 300,00 33 745,00

   uvolnění členové zastupitelstva 13 860,00 13 860,00 12 045,00

Benefity čerpané ze sociálního fondu
   zaměstnanci 150 000,00 150 000,00 135 000,00

   zaměstnanci OPS 45 000,00 45 000,00 45 000,00

   uvolnění členové zastupitelstva 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Služby spojené s provozem sociálního fondu 3 000,00 3 000,00 1 754,50

Životní jubilea - zaměstnanci 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bankovní poplatky 1 000,00 1 000,00 230,00

Rezerva 27 840,00 38 740,00 0,00

Výdaje celkem 465 600,00 476 500,00 350 264,50

Zůstatek bankovního účtu sociálního fondu
  - zůstatek k 1.1.2021 50 983,40

  - zálohový příděl do sociálního fondu v roce 2021 360 406,00

  - příjmy z úroků za rok 2021 10,01

  - skutečné výdaje v roce 2021 celkem -350 264,50

Konečný zůstatek bankovního účtu k 31.12.2021 61 134,91

Plnění rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII za rok 2021

(v Kč)

     V souladu s Pravidly hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII předkládáme výsledky hospodaření se 

sociálním fondem k 31.12. 2021. Rozpis zdrojů a výdajů je uveden v následující tabulce. 
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Rozpis zdrojů

Zůstatky finančních prostředků   k 31.12.2021

  pokladní hotovost 16 296,00 Kč

  základní účet 4 134 283,16 Kč

  příjmový účet 34 069 898,79 Kč

  výdajový účet 14 308 735,60 Kč

Převod pojistného plnění 2021 34 727,00 Kč

Dorovnání daňových příjmů za rok 2021 -2,00 Kč

25 % podíl z nájemného pozemků za rok 2021 121 908,93 Kč

70 % podíl z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města 207 494,30 Kč

Dorovnání nákladů na volby do PS PČR 2021 1 855,00 Kč

Celkem 52 895 196,78 Kč

Rozpis potřeb

Zapojené prostředky pro krytí výdajů rozpočtu roku 2022

  ve schváleném rozpočtu 33 850 000,00 Kč

Celkem 33 850 000,00 Kč

K rozdělení 19 045 196,78 Kč

Finanční vypořádání MO Pardubice VII za rok 2021
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Stav pohledávek Městského obvodu Pardubice VII k 31.12. 2021 
 v Kč 

 
 

 

 

V rámci činnosti městského obvodu byly k 31. 12. 2021 v účetnictví městského obvodu evidovány pohledávky 
z následujících titulů. Jedná se převážně o pohledávky v rámci přenesené působnosti, vymáhané v souladu 
s daňový řádem, a dále pohledávky za odběrateli a poskytnutými krátkodobými zálohami. 
 
 
Pohledávky za odběrateli                                                                                         32 834,58 
Opravné položky k odběratelům                                                                             -28 488,73  
          
Poskytnuté provozní zálohy                                                                                    116 550,-- 
Ostatní krátkodobé pohledávky                                                                                33 377,52 
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                                      1 855,--   
 
Místní poplatek ze psů                                                                                               1 913,61 
Místní poplatek za komunální odpad                                                                     895 388,46 
Přestupky                                                                                                                191 000,--    
Opravné položky k jiným pohledávkám                                                             -  792 109,43 
 
 
     Při současném vymáhání neuhrazených pokut a poplatků jsou uplatňovány zákonné nástroje, především 
exekuce prostředků z účtů, ze mzdy a důchodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav depozitního účtu Městského obvodu Pardubice VII k 31.12.2021 
 
Na depozitním účtu Městského obvodu jsou vedeny cizí prostředky – kauce (jistoty) složené nájemníky 
bytových a nebytových prostor. 
 
 
Stav depozitního účtu k 1.1.2021                                                  Kč  103 403,63 
Přijaté kauce                                                                                  Kč      2 523,96 
Převod úroků na příjmový účet                                                     Kč  -       11,26     
Přijaté úroky                                                                                  Kč          16,31 
Stav k k 31.12.2021                                                                       Kč  105 932,64  
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Přehled o hospodaření s majetkem MO Pardubice VII za rok 2021 
 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    

 Software 69 496,00  69 496,00 

 Ocenitelná práva    

 Povolenky na emise a preferenční limity    

 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 168 020,70  168 020,70 

 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 Stavby    

 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 114 468,94  4 114 468,94 

 Pěstitelské celky trvalých porostů    

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 772 092,20 57 157,52 3 829 249,72 

 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 68 336,00  68 336,00 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 942 425,70 -528 673,80 1 413 751,90 

 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje    

 Oprávky k softwaru -66 955,00 -924,00 -67 879,00 

 Oprávky k ocenitelným právům    

 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -168 020,70  -168 020,70 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

 Oprávky ke stavbám    

 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -2 381 031,00 -319 524,00 -2 700 555,00 

 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    

 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 772 092,20 -57 157,52 -3 829 249,72 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -17 800,00 -8 544,00 -26 344,00 
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VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. 

(Výdaje) 
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 

 
13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 23 174,00  x 23 174,00  x 

13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 15 127,00  x 15 127,00  
13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 3 752,00  x 3 752,00  

13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 362,00  x 1 362,00  

13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 2 933,00  x 2 933,00  

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 23 174,00  23 174,00  23 174,00  23 174,00  
98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 176 600,00  x 176 595,17  x 

98071 5019 Ostatní platy x 999,83  x 2 382,00  

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 142 458,00  x 142 458,00  

98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 337,00  x 805,00  
98071 5133 Léky a zdravotnický materiál x 1 180,00  x 1 180,00  

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 12 736,17  x 12 736,17  

98071 5161 Poštovní služby x 2 791,00  x 2 791,00  

98071 5164 Nájemné x 9 000,00  x 9 000,00  
98071 5169 Nákup ostatních služeb x 7 098,00  x 7 098,00  

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 176 600,00  176 600,00  176 595,17  178 450,17  
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Přezkoumání hospodaření za rok 2021 

 

 
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků, bylo přezkoumáno hospodaření Městského 
obvodu Pardubice VII za rok  2021  Krajským úřadem  Pardubického  kraje. Kontrola hospodaření proběhla 
ve dvou fázích, a to jako průběžná kontrola v měsíci listopadu 2021++ a konečné přezkoumání hospodaření 
v měsíci březnu 2022. Dle stanoviska Ministerstva financí ČR již jednotlivé městské obvody neobdrží 
samostatnou zprávu, ale souhrnná Zpráva o výsledku hospodaření Statutárního města Pardubice za rok 2021 
bude obsahovat také výsledky přezkoumání hospodaření městských obvodů. Zpráva je povinnou součástí 
závěrečného účtu, proto její úplné znění je součástí tohoto materiálu. V rámci přezkoumání hospodaření 

městského obvodu za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření Městského obvodu 

Pardubice VII (nedostatky zmíněné v závěru přezkoumání v bodu C zjištěné při dílčích přezkoumání se 

netýkaly Městského obvodu Pardubice VII a byly do ukončení přezkumu napraveny). 

 
 

Při kontrole hospodaření poskytl Městský obvod Pardubice VII kontrolním orgánům mimo jiné všechny 

výkazy účetní závěrky  za rok  2021,  které  jsou nyní  přiloženy k seznámení. Účetní závěrku bude dle 
metodiky Magistrátu města Pardubic za rok 2021 schvalovat účetní jednotka - Statutární město Pardubice 
jako celek.  Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2021 a je tvořena následujícími výkazy: 

 
 

•  Rozvaha  pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti 
 
•  Příloha pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti 
 
•  Výkaz zisku a ztráty pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů 

soudržnosti 
 
•  Přehled o peněžních tocích pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů 

soudržnosti 
 
•  Přehled o změnách vlastního kapitálu pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

regionů soudržnosti 
 
 
 
A dále  finanční výkaz: 

 
*    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, dobrovolných 
      svazků obcí a regionálních rad 
 
 
 
Zároveň v příloze přikládáme k seznámení Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise za 

rok 2021. 
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PARDUBICKÝ KRAJ 

Krajský úřad 
Odbor finanční 

 
Z P R Á V A  

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021  

Statutárního města Pardubice  IČ: 00274046  

 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  
            od 15. listopadu 2021 do 2. prosince jako dílčí přezkoumání 

      od 28. března 2022 do 8. dubna 2022 jako konečné přezkoumání 
 
Přezkoumání hospodaření   za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 12.8.2021  
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení. 

 

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 15.11. do 2.12.2021 
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 28.03.2022 do 

08.04.2022. 
 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková 

- kontroloři: 
- Ing. Ivana Bednaříková 
- Bc. Ivana Horáková 
- Helena Lacušová 
- Pavla Netolická 

- přizvané osoby:  Za AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, oprávnění KA ČR č. 003 osoby 
přizvané k přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem dle § 6 zák. 255/2012 Sb., 
            - Ing. Lenka Prokůpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 166 
            - Ing. Jiřina Röslerová, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 1916      
            - Ing. Eva Adamcová, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4405   
            - Ing. Iveta Vitáčková, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4406 
 

Při přezkoumání byli přítomni:     Ing. Martin Charvát  -  primátor 

                                                         Ing. Ondřej Nečas - vedoucí ekonomického odboru 
                                                         Ing. Lenka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví 
 
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 
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Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.   

 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto 
zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 2.5.2022 
 
A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021 

 méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 

2/ 

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

Porušení právní předpisu:  
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Město nevyužilo práva na vyúčtování sankce za pozdní předání díla u akce 

„Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“. 
Zakázka byla předána dle protokolu dne 12. 7. 2021 bez závad, ale dle smluvního 

ujednání o 14 dnů déle, než stanoví smlouva. V těchto případech je v oddíle IV, čl. II, 
bodě 2 smlouvy uvedeno, že za nesplnění dohodnutého termínu odevzdání 
dokončeného díla vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty 0,1% z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

Dle sdělení města sankce za pozdní předání díla nebyla vyúčtována. Její výše činí 
cca 109 tis. Kč. 

O účetním případu nebylo účtováno v souladu se smluvním ujednáním.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Regenerace sídliště Dubina, Pardubice 
Opatření splněno dne:  07.04.2022 
Popis přijatého opatření: Doloženo vyjádření vedoucího technického oddělení OMI, 

kterým bylo odůvodněno, proč neproběhla penalizace za 
pozdní předání díla. Dle sdělení byly práce na realizaci díla 
zahájeny dne 12. 5. 2021. Zhotovitel díla byl na základě 
povolení ke "Zvláštnímu užívání veřejného prostranství zeleně" 
oprávněn zahájit práce na dotčených pozemcích od tohoto 
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data. K prodlení s návozem techniky a vybavení dle vyjádření 
tedy nedošlo.  

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Porušení právní předpisu:  
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
Ustanovení: ČÚS č. 710 bod 6. 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Při prodeji dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji – areálu Tesla 

Kyjevská byl nesprávně zaúčtován výnos z prodeje pozemků na účet 646 - Výnosy z 
prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků. Nebylo tak postupováno 
podle ČUS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bod 
6.5.2., dle kterého se na účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků neúčtují výnosy z prodeje pozemků.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Účtování výnosů z prodeje pozemků 
Opatření splněno dne:  07.04.2022 
Popis přijatého opatření: Chyba byla napravena. O výnosech z prodeje pozemků bylo již 

účtováno v souladu s postupy účtování. Dokladováno účetním 
dokladem č. 0800185 ze dne 31. 12. 2021 a č. 0800184 ze dne 
31. 12. 2021. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022   

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Ustanovení: ČÚS č. 703 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Přijaté zálohy na dotace, které budou vypořádány do jednoho roku od přijetí, byly v 

některých případech nesprávně zaúčtovány na stranu DAL účtu 472 - Dlouhodobé přijaté 
zálohy na transfery v rozporu s bodem 3.5. ČÚS 703 Transfery.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Postupy účtování transferů 
Opatření splněno dne:  31.03.2022 
Popis přijatého opatření: Opraveno účetním dokladem č. 0800352 a 0800353 ze dne 31. 

12. 2021 - přeúčtováno z účtu 472 na účet 374 - Krátkodobé 
poskytnuté zálohy na transfery. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 31.03.2022 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Porušení právní předpisu:  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení: § 3 odst. 1 
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do 

období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Kontrolou vedení účetnictví městského obvodu IV bylo zjištěno, že není účtováno o 

všech skutečnostech na bankovních výpisech za období 8, 9, 10/2021. Stav účtu 231 
výkazu rozvaha k 31. 10. 2021 nevykazoval v porovnání na předložené bankovní výpisy 
skutečný stav. Nebyly předloženy doklady o účtování bankovních výpisů. Kontrola 
účetního stavu byla tedy provedena porovnáním výkazu rozvaha a BV za období 
10/2021.   

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení 
přijatého opatření k nápravě:  
Název opatření:  Městský obvod IV - zaúčtování bankovních výpisů 
Opatření splněno dne:  04.04.2022 
Popis přijatého opatření: V rámci inventarizace ke dni 31. 12. 2021 byl ověřen zůstatek 

účtu 231 na bankovní výpisy k uvedenému datu. Nebyl zjištěn 
rozdíl. Bylo účtováno o všech skutečnostech na bankovních 
výpisech. 

Popis plnění opatření: splněno dne: 04.04.2022 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

B.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
B.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 

C.I.  Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 
420/2004 Sb.  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny. 
 
 

C.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnu: 

 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 
 

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................  7,10 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  .......................................  6,40 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  .........  0 % 
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C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti 
 

Dluh města Pardubice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
 

 
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 

 
- S přihlédnutím k závazkům plynoucím z Akcionářské dohody a s přihlédnutím ke 

zpochybnění platnosti smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek, upozorňujeme 
na riziko spojené s dlouhodobým závazkem SMP (až do r. 2035) a s budoucí 
hospodářskou situací, kterou lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout. 

- Rozsudky vztahující se k této kauze dosud nenabyly právní moci a SMP vyvíjí 
maximální úsilí k nabytí právní jistoty o vlastnictví akcií Hockey Club Dynamo 
Pardubice a k nápravě celé věci. Pakliže bude stvrzeno, že v období od 14. 3. 2019 do 
17. 6. 2020 nedošlo ke změně základního kapitálu a že HokejPce2020, s.r.o., není 
akcionářem Hockey Club Dynamo Pardubice, bude muset mj. dojít k zopakování kroků 
týkajících se změn základního kapitálu, aby bylo dosaženo stavu, ze kterého vycházely 
smluvní strany v době, kdy HokejPce2020, s.r.o., vstupoval kapitálově do Hockey Club 
Dynamo Pardubice a stal se akcionářem za podmínek, které si strany nadefinovaly v 
Akcionářské dohodě. 

- V souvislosti s tímto spatřujeme další rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření 
města, neboť se bude jednat o celou řadu složitých kroků, které budou muset být 
učiněny tak, aby došlo k nápravě celé věci.  

-  
- Záležitost je v dalším jednání, nebyla ukončena a kroky Statutárního města Pardubice 

jsou odvislé na výsledcích jednání.  
- Rizika související s možným dopadem do hospodaření města v budoucích letech 

existují.  Náročnost, specifičnost a dlouhodobost věci si jistě ze strany Statutárního 
města Pardubice vyžaduje zpracování analýzy rizik. 
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Pardubice dne pondělí 2. května 2022 
 
 

 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání 

hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje: 
 

 
Eva Baťková 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 
 
 

Bc. Ivana Horáková 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Pavla Netolická 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Ing. Ivana Bednaříková 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

Helena Lacušová 
…………………………………………. 

kontrolor 
 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 

  
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní 
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává 
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 
stanovit lhůtu delší, 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu 
Krajského úřadu Pardubického kraje, 

-  nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a 
uvedených v příloze, 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice 
o počtu 52 stran byl seznámen a její stejnopis převzal primátor pan  Ing. Martin Charvát   

 
V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC :  
•  nehospodařil s majetkem státu 
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•  ručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob  
•  nově nezastavil movitý a nemovitý majetek 
•  uzavřel kupní smlouvu 
•  uzavřel směnnou smlouvu 
•  uzavřel darovací smlouvu 
•  uzavřel nájemní smlouvu 
•  uzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku  
•  uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru 
•  neuzavřel smlouvu o poskytnutí zápůjčky  
•  uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace  
•  neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku 
•  neuzavřel smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení  
•  koupil cenné papíry (úpis nových akcií) 
•  prodal cenné papíry 
•  nekoupil ani neprodal obligace  
•  uskutečnil majetkové vklady 
•  územní celek uskutečnil veřejné zakázky  
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Poučení: 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 
územního celku. 

 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a 
v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 

odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč. 

 
 
 

Ing. Martin Charvát  
…………………………………………. 

primátor města 
 

…………………………………………. 
podpis primátora města 

 

Ing. Ondřej Nečas 
…………………………………………. 

vedoucí ekonomického odboru 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucího ekonomického odboru 

 

Ing. Lenka Míčová 
…………………………………………. 

vedoucí oddělení účetnictví 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucí oddělení účetnictví 

 
  

 
 
 
 
 
Převzal dne:  
 
Pardubice dne  2. května 2022 
 

Ing. Martin Charvát  
………………………………………….. 

primátor města 
………………………………………….. 

podpis primátora města 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 

 
Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu města v plném znění na rok 2020 byl zveřejněn na 
internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
města od 2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. 

Rozpočtová opatření RO č.1-20 schválilo zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 
zveřejněno od 18.2.2021 
RO č. 21- 76 schválilo zastupitelstvo města dne 11.3.20212 
zveřejněno od 8.4.2021 
RO č. 77- 92 schválilo zastupitelstvo města dne 25.3.2021 zveřejněno 
od 14.4.2021 
RO č. 93 schválila rada města dne 12.4.2021 zveřejněno od 6.5.2021 
RO č. 94-158 schválilo zastupitelstvo města dne 29.4.2021 
zveřejněno od 18.5.2021 
RO č.159-181 schválilo zastupitelstvo města dne 27.5.2021 
zveřejněno od 16.6.2021 
RO č. 182 schválila rada města dne 7.6.2021 zveřejněno od 
16.6.2021 
RO č. 183a schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 zveřejněno 
od 15.7.2021 
RO č. 183 - 252 schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 
zveřejněno od 15.7.2021 
RO č. 253- 256 schválila rada města dne 30.6.2021 zveřejněno od 
15.7.2021 
RO č. 257 - 262 schválila rada města dne 20.7.2021 zveřejněno od 
17.8.2021 
RO č. 263 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 
26.8.2021 
RO č. 264 schválila rada města dne 6.8.2021 zveřejněno od 
18.8.2021 
RO č. 265 - 281 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 
26.8.2021 
RO č. 282 schválila rada města dne 20.9.2021 zveřejněno od 
13.10.2021 
RO č. 283 - 326 schválilo zastupitelstvo města dne 23.9.2021 
zveřejněno od 13.10.2021 
RO č. 327 schválila rada města dne 8.10.2021 zveřejněno od 
13.10.2021 
RO č. 328 - 349 schválilo zastupitelstvo města dne 21.10.2021 
zveřejněno od 8.11.2021 
RO č. 350 - 354 schválila rada města dne 1.11.2021 zveřejněno od 
30. 11. 2021 
RO č. 355 - 370 schválilo zastupitelstvo města dne 18.11.2021 
zveřejněno od 15. 12. 2021 
RO č. 371a schválila rada města dne 13.12. 2021 zveřejněno od 11. 
1. 2022 
RO č. 371 - 395 schválilo zastupitelstvo města dne 16.12.2021 
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zveřejněno od 11. 1. 2022 
RO č. 396 - 421 schválilo zastupitelstvo města dne 20.1.2022 
zveřejněno od 8. 2. 2022 

Schválený rozpočet Rozpočet města na r. 2021 byl schválen usnesením ZM č. 
Z/1840/2020 ze dne 17. 12. 2020. Schválený dokument byl zveřejněn 
na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 doposud. 
V rámci rozpočtu města na r. 2021 byly schváleny finanční toky do 
rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. 
Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně 
závazné vyhlášky města - Statutu města Pardubic. Byly schváleny 
závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 
a rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

Stanovení 
závazných ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

ZŠ Josefa Ressla - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020 v částce 3 300 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové 
organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 4. 
změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 
29.4.2021 o 90 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci 
dne 10.5.2021.  Navýšení provozního příspěvku v rámci  6. změny 
rozpočtu o 1 528 000,00Kč schváleno Zastupitelstvem města 
Pardubic a schválen Zastupitelstvem města Pardubic investiční 
příspěvek ve výši 420 000,00 Kč dne 24.6.2021, sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci 12. změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 16.12.2021 o 3 000,00Kč , sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 17.12.2021. 
ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - stanovení příspěvku zřizovatele byl 
schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. 
Navýšení provozního příspěvku v rámci 6. změny rozpočtu schváleno 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 779 900,00Kč , 
sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. 
MŠ Kamínek  - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 
17.12.2020, v celkové částce 493 000,00Kč, sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci  dne 15.1.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci šesté změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 24.6.2021 o 14 000,00Kč , sdělení zasláno 
příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního 
příspěvku v rámci 9. změny rozpočtu 50 000,00Kč změny rozpočtu 
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 23.9.2021 , sdělení 
zasláno příspěvkové organizaci dne 1.10.2021. 
MŠ Korálek - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020 v celkové 
částce 1 154 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 
15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny 
rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 29.4.2021 o 
45 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 10.5.2021.  
Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny rozpočtu 
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 175 
000,00Kč, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. 
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Komorní filharmonie Pardubice - zastupitelstvo města Pardubic na 
svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1840/2020 schválilo 
rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci rozpočtu města by 
schválen příspěvek na provoz v celkové částce 24 429 000,00 Kč , 
sdělení ze dne 6.1.2021.  
Turistické informační centrum Pardubice - zastupitelstvo města 
Pardubic na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1840/2020 schválilo rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci 
rozpočtu města by schválen příspěvek na provoz v celkové částce 4 
701 000,00 Kč , sdělení ze dne 6.1.2021 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

Usnesením ZM č. Z/1830/2020 ze dne 17. 12. 2020 byl schválen 
střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2021 - 2024. Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu v plném zdění byl zveřejněn na 
internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva od 
2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu 
byl zveřejněn na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 
doposud. 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu města za r. 2020 v plném znění zveřejněn na 
internetových stránkách města od 9.6.2021 - 24.6.2021. 
Projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
r. 2020 a chválen usnesením ZM č. Z/2386/2021 ze dne 24. 6. 2021 
bez výhrad.  
Schválený dokument zveřejněn v úplném znění na internetových 
stránkách města stále 

Bankovní výpis ČNB - 94-3316561/0700 - zůstatek účtu 1 267 890 904,55 Kč k 
31.12.2021 
ČNB - 2006-3316561/0700 - zůstatek účtu 0 Kč k 31.12.2021 
KB - 9005-326561/0700 - zůstatek účtu  16 415 306,78 Kč k 
31.12.2021 
KB - 43 - 9656490277/0700 - zůstatek účtu  235 607,61 EUR stav 5 
857 205,18 Kč k 31.12.2021   
KB - 123 - 967670207/0700 - zůstatek účtu  722 608,17 Kč k 
31.12.2021 
KB - 19 - 326561/0100 - zůstatek účtu  594 586,26 Kč k 31.12.2021 
KB - 8010 - 326561/0100 - zůstatek účtu 519 037,61 Kč k 31.12.2021 
KB - 182 - 326561/0100 - zůstatek účtu  822 418,60 Kč k 31.12.2021 
KB - 19 - 2379850227/0100 - zůstatek účtu 287 636,85 k 31.12.2021 
KB - 115 - 9585040227/0100 - zůstatek účtu 550,00 Kč k 31.12.2021 
KB - 326561/0100 - zůstatek účtu 36 557 204,92 Kč k 31.12.2021 
stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 231 k 31.12.2021 
KB - 115 - 1949220207/0100 - zůstatek účtu 996 736,57 Kč k 
31.12.2021 
KB - 107 - 326561/0100 - zůstatek účtu 801 528,71 Kč k 31.12.2021 
stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 236 k 31.12.2021 
KB - 6015 - 326561/0100 - zůstatek účtu 2 029 343,35 Kč k 
31.12.2021 
KB -115 - 4864010247/0100 - zůstatek účtu 1 001,38 Kč k 31.12.2021 
KB - 123-3116330267/0100 - zůstatek účtu 0 Kč 
stav bankovních účtu ověřeno na účet 245 k 31.12.2021  

Dohoda o hmotné dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k 
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odpovědnosti vyúčtování ze dne 4.1.2021, 6.1.2021, 1.4.202115.4.2021 
Faktura Dodavatelská Fa č. 4/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v 

částce 1 615 572,43,- Kč, splatnost 6.8.2021, úhrada dne 6.8.2021,  
č. dokladu 0200110 zaúčtováno 511/321 
Dodavatelská Fa č. 5/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v 
částce 1 620 156,97, splatnost 16.8.2021, úhrada dne 10.8.2021,  č. 
dokladu 0200221 zaúčtováno 511/321 
Dodavatelská Fa č.1051211306 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v 
částce 2 274 172,42,- Kč, splatnost 25.9.2021, úhrada dne 7.9.2021,  
č. dokladu 0200112, zaúčtováno 042/321 
Dodavatelská  Fa za období 09/2021 v číselné řadě zaúčtování 
předpisu závazku 0210121 - 250, 0210271 - 0210420 
Dodavatelské faktury za období 05/2021 vč. zaúčtování předpisů 
dokladem č. 0210531 - 0210610, přijaté FA za období  12/2021 v 
číselné řadě účetních dokladů 021471 - 620, 621-760, přijaté FA za 
období 12/2021 v číselné řadě účetních dokladů 021131-0300 
Vystavené faktury v číselné řadě 255 - 321 včetně předpisu 
pohledávky, v číselné řadě 22001-55 včetně předpisu pohledávky 
Dodavatelská Fa variabilní č. 210100200 - Dostihový spolek a.s., 
Pardubice, v částce 100 430,00Kč, datum vystavení 14.8.2021, 
splatnost 21.9.2021, úhrada bankovním převodem ČS  dne 
14.10.2021- pronájem závodiště Dodavatelská Fa Dodavatelská  FA 
variabilní č. 21-063 - GO Company s.r.o., Pardubice, v částce 443 
502,00Kč, datum vystavení 31.8.2021, splatnost 5.10.2021, úhrada 
bankovním převodem ČS dne 21.9.2021- technické vybavení na akci 
Friends Fest 2021 
Dodavatelská  FA variabilní č. 193253 - AJ Produkty s.r.o., Pardubice, 
v částce 95 000,00Kč, datum vystavení 19.7.2021, splatnost 
2.8.2021, úhrada bankovním převodem ČS dne 23.7.2021- 
kancelářský nábytek a odborná montáž                                  

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí proběhlo dne 8. 10. 
2021, 31. 10. 2021, 29. 11. 2021  a 29. 12. 2021 předsedou ÚIK a 
tajemníkem MmP na základě vnitřní směrnice č. 16/2011 k provedení 
inventarizace a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
Příkazem tajemníka č. 2/2021 ze dne 20. 10. 2021 bylo nařízeno 
provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021 
Plán inventarizace ke dni 30. 11. 2021 vydaný tajemníkem MmP ze 
dne 20. 10. 2021.  
Dílčí inventarizace movitého majetku proběhla ke dni 30. 11. 202O u 
ORJ 914, 414 a 1814, u ostatního majetku a závazků provedli členové 
inventarizačních komisí inventuru do 22. 1. 2021 k rozvahovému dne 
31. 12. 2020. 
U ORJ 914, 414 a 1814 byla provedena rozdílová inventarizace k 31. 
12. 2021.  
Dílčí zpráva o inventarizace majetku za ORJ 914 - Kancelář 
tajemníka, 414 - Kancelář primátora a 1814 - Odbor informačních 
technologií byl vyhotoven dne 14. 12. 2021 - včetně přílohy - Úřední 
záznam o podaném vysvětlení ze dne 24. 11. 2021 od Policie ČR    
Při inventarizaci bylo postupováno v souladu s metodickým 
doporučením ze dne 29. 10. 2015.  
Inventurní soupisy byly vyhotoveny se stavem k 30. 11. 2021 (dílčí 
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inventarizace) a se stavem k 31. 12. 2021. 
Inventarizační zpráva r. 2021 byla zpracována dne 1. 2. 2022 včetně 
přehledu zjištěných stavů dle fyzických a dokladových inventur a 
účetního stavu k rozvahovému dni 31. 12. 2021. Inventarizací nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

zápis z ustavujícího zasedání ze dne 19.11.2018 pro neuvolněné 
zastupitele - přijaté usnesení č. Z/164/2018 s účinností od 1.1.2019 
počet obyvatel k 1.1.2018 90 335 
kontrola výplaty odměn dle jednotlivých funkcí, souhrnu odměn u 
neuvolněných zastupitelů v souladu se schválením a nařízením vlády 
mzdové listy zastupitelů za období 1 - 12/2021 

Pokladní doklad pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP 
202100111/35 - MP 202100157/35 za období 4/2021 vč. zaúčtování  
pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP  
202100559/35 - MP 202100626/35 za období 12/2021 vč. zaúčtování  
pokladna NR2 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR2 
202100129/37 - NR2 202100143/37 za období 8/2021 vč. zaúčtování 
pokladna NR1 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR1 
202100097/36 - NR1 202100152/36 za období 11,12/2021 vč. 
zaúčtování 
doklady obsahovaly předepsané náležitosti 

Pokladní kniha 
(deník) 

pokladní deník veden v software Gordic  
příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 202100001 - 202100161 
za období leden - září 
konečný stav pokladny ověřen na účet 261 - k 31.12.2021 

Rozvaha sestavená ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 
Účetní doklad účetní doklady za období 7/2021 v číselné řadě 0200001-430 včetně 

zaúčtování 
účetní doklady 0200401-692  

Účetní doklad Výdaje ve vztahu k HC Dynamo Pardubice, a.s. 
 
DF č. 211100095 vystavena dne 9. 9. 2021, splatná dne 9. 10. 2021 – 
dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – reklama turnaj „Letní 
hokejové hry“, částka 605.000,- Kč – fakturováno na základě Smlouvy 
o poskytování reklamních a dalších služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 
mezi SMP a HC Dynamo jako podmíněná reklama. Zaúčtováno 
dokladem č. 0210617 ze dne 6. 10. 2021 účetním zápisem 518/321. 
Úhrada dne 6. 10. 2021. Doložen Podklad pro likvidační záznam o 
provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku ze dne 15. 
9. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. DF č. 211100002 
vystavena dne 3. 5. 2021, splatná dne 31. 5. 2021 – dodavatel HC 
Dynamo, za reklamní služby, částka 13.310.000,- Kč s DPH – 
fakturováno na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších 
služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. 
Zaúčtováno dokladem č. 0210117 ze dne 18. 5. 2021 účetním 
zápisem 518/321. Úhrada dne 18. 5. 2021. Účtováno na OdPa 
3419/pol. 5169. DF č. 20100228 vystavena dne 15. 3. 2021, splatná 
dne 14. 4. 2021 – dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – 
podmíněná reklama za čtvrtfinále, částka 968.000,- Kč – fakturováno 
na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb 
uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. Zaúčtováno 
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dokladem č. 0210509 ze dne 13. 4. 2021 účetním zápisem 518/321. 
Úhrada dne 13. 4. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. Na 
základě Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku ze dne 19. 3. 2021 
uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 29. 3. 2021 HC Dynamo 
převedeno 6.000.000,- Kč – peněžitý příplatek mimo základní kapitál 
Společnosti. Zaúčtováno dokladem č. 0230103 ze dne 25. 3. 2021 
účetním zápisem 043/368.Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace 
ze dne 6. 4. 2021 uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 8. 4. 
2021 HC Dynamo převedeno 17.100.000,- Kč – individuální dotace na 
podporu mládežnického hokeje v r. 2021. Zaúčtováno dokladem č. 
0230040 ze dne 6. 4. 2021 účetním zápisem 373/395.   
   
Další výdaje SMP ve vztahu k HC Dynamo se týkaly nájmů a 
vyúčtování služeb: 
  
Účetním dokladem č. 0230067 ze dne 12.5.2021 byl zaúčtován 
předpis vratky přeplatku nájmů za r. 2021 – Letní stadion Garáž ve 
výši 1.741,43 Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 
0791078 ze dne 19.5.2021 byla zaúčtována platba této částky 
zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.5.2021. Přeplatek vznikl tak, že 
byl společnosti vystaven splátkový kalendář na částku 2 487,76 Kč, 
na základě kterého byla provedena úhrada. Skutečná výše nájmu 
však činila pouze 746,33 Kč z titulu ukončení nájmu - zaúčtováno 
dokladem 0820289 z 30. 4. 2021 (311/603, 343), čímž vznikl 
přeplatek ve výši 1 741,43 Kč, který SMP vracelo. Účetním dokladem 
č. 0230228 ze dne 7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování 
služeb za r. 2020 – bytová jednotka č. 6 Sokolovská 2721 ve výši 
4.066,- Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 
0200470 ze dne 14.7.2021 byla zaúčtována platba této částky 
zápisem 395/231. Uhrazeno dne 14.7.2021. Jedná o přeplatek z 
vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 0820001 ze dne 
12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a současně 
324/311. Účetním dokladem č. 0230121 ze dne 7.7.2021 byl 
zaúčtován přeplatek z vyúčtování služeb za r. 2020 – b.j. č. 39 
Brožíkova 430 ve výši 4.724,- Kč, zaúčtováno zápisem 395/311. 
Účetním dokladem č. 0200242 ze dne 12.7.2021 byla zaúčtována 
platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.7.2021. Jedná 
o přeplatek z vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 
0820001 ze dne 12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a 
současně 324/311. Účetním dokladem č. 0210119 ze dne 13.9.2021 
byl  zaúčtováno zveřejnění reklamního spotu „Referendum“ na 
venkovní LED obrazovce na budově Enteria Arena ve výši 3.025,- Kč, 
zaúčtováno zápisem 518/321. Účetním dokladem č. 0200517 ze dne 
17.9.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 321/231. 
Uhrazeno dne 17.9.2021.Účetním dokladem č. 0230223 ze dne 
7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování za r. 2020 – bytová 
jednotka č. 24 Sokolovská 2721 ve výši 1.048,- Kč, zaúčtováno 
zápisem 395/311. Účetním dokladem č. 0200472 ze dne 14.7.2021 
byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 
14.7.2021.   

Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu 
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Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

sestavený ke dni 31. 10. 2021, k 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 
Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Rozvaha ZŠ Josefa Ressla - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha MŠ Kamínek  - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha MŠ Korálek - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021  
Rozvaha Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice - Polabiny - sestavena k 
31.12.2020, k 30.6.2021 
Rozvaha Lentilka DRC - rozvaha sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha Komorní filharmonie Pardubice sestavena k 31.12.2020, k 
30.6.2021 
Rozvaha Turistické informační centrum Pardubice sestavena k 
31.12.2020, k 30.6.2021 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021  - 
příspěvkových organizací ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, ZŠ a MŠ 
Pardubice A. Krause, MŠ Kamínek, MŠ Korálek, 
HV ZŠ Pardubice, Josefa Ressla za rok 2020 ve výší 818 459,50 Kč. 
HV rozdělen 150 000,00 Kč - fond odměn a 668 459,50 Kč - rezervní 
fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause za rok 2020 ve výší 48 382,30 Kč. 
HV  rozdělen 20 000,00 Kč - fond odměn a 28 382,30 Kč - rezervní 
fond,  rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV MŠ Kamínek za rok 2020 ve výší 164 989,11 Kč. HV  rozdělen 40 
000,00 Kč - fond odměn a 124 989,11 Kč - rezervní fond,  rozdělení 
HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV MŠ Korálek za rok 2020 ve výší 0 Kč. MŠ Korálek Pardubice 
hospodařil s vyrovnaným výsledkem hospodaření, 0,00 výsledek 
hospodaření schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 
HV Lentilka DRC za rok 2020 ve výší 97 583,58 Kč. HV  rozdělen 50 
000,00 Kč - fond odměn a 46 583,58 Kč - rezervní fond,  rozdělení HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
HV DDM ALFA za rok 2020 ve výší 58 256,85 Kč. HV  rozdělen 20 
000,00 Kč - fond odměn a 38 256,85 Kč - rezervní fond,  rozdělení HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021. 
výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021  - 
příspěvkových organizací Komorní filharmonie Pardubice, Turistické 
centrum Pardubice 
HV Komorní Filharmonie za rok 2020 ve výší 4 253 198,59 Kč. HV 
schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 celý převést do 
rezervního fondu - ověřeno na přílohu organizačních složek státu , 
územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a 
regionálních rad (DII) 
HV Turistické informační centrum Pardubice za rok 2020 ve výší 185 
948,34 Kč. HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 převést 
do rezervního fondu - 93 660,00 Kč a do fondu odměn 92 288, 34 Kč - 
ověřen převod do rezervního fondu na přílohu Turistického 
informačního centra Pardubice, příspěvkové organizace (DII) 

Dohody o pracovní ze dne 17.5.2021, 13.9.2021, 1.6.2021, 27.4.2021, 1.7.2021, 
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činnosti 30.11.2020 na období od 4.1. - 31.12.2021, 25.1.2021, 15.12.2020 na 
období od 4.1. do 31.12.2021, 15.12.2020 na období od 4.1. do 
312.12.2021, ze dne 14.12.2020 na období od 4.1. do 31.12.2021. 
11.1.2021 

Dohody o provedení 
práce 

ze dne 21.6.2021 - 2x , ze dne 7.12.2020, 10.3.2021, 17.5.2021, 
9.2.2021, 16.8.2021 - 2x, 29.9.2021, 30.11.2020 

Pracovní smlouvy 
včetně platových 
výměrů 

ze dne 22.3.2021 včetně  platového výměru , ze dne 13.9.2021 
včetně platového výměru, ze dne 9.8.2021 včetně platového výměru, 
ze dne 13.9.2021 včetně platového výměru, ze dne 4.10.2021 včetně 
platového výměru, ze dne 22.9.2021 včetně platového výměru, ze 
dne 8.4.2021 včetně platového výměru, dohoda o podmínkách 
pracovního poměru ze dne 22.3.2021 včetně platového výměru, ze 
dne 14.6.2021  včetně platového výměru, ze dne 18.8.2021 včetně 
platového výměru  

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Usnesením ZM Pardubic č. č. Z/1850/2020 bylo schváleno poskytnutí 
dotací z Programu podpory kultury a uzavření veřejnoprávních smluv.  
Podmínky dotačního programu pro r. 2021 - Program podpory kultury 
po r. 2021 na podporu akcí konaných od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, v 
rozpočtu města na r. 2021 schválena částka celkem 6.083.600,- Kč. 
Program zveřejněn na úřední desce od 18. 12. 2020 do 31. 3. 2021. 
Lhůta pro podání žádostí od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D/1734/00103/21 ze dne 1.6.2021- 
příjemce dotace: Divadlo Exil, z.s., Pardubice - ve výši 260. 800,-Kč " 
Realizace divadelních představení, koncertů a výstav", vyúčtování 
dotace do 31.1.2022. Dotace poskytnuta na základě žádosti doručené 
ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. 
Smlouva zveřejněna v registru smluv ze dne 2.6.2021. Vyúčtování 
dotace v termínu , doloženo soupisem uznatelných nákladů , faktury a 
platby přiloženy. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00081/21 ze dne 12.5.2021- 
příjemce dotace: Friends Agency s.r.o.,ve výši 200 000,- Kč " Friends 
Fest 2021", vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace byla poskytnuta 
na základě žádosti ze dne 29.1.2021 a schválena usnesením ZM ze 
dne 25.3.2021. Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 
12.5.2021. Vyúčtování dotace v termínu, doloženo soupisem faktur, 
faktury přiloženy . 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D01734/00097/21 ze dne 19.5.2021- 
příjemce dotace: Helena Machová, ve výši 66 900,-Kč " XVII. ročník 
The International Festival Jazz Dance Open 2021 ( since 2004)". 
Vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace poskytnuta na základě 
žádosti doručené ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 
25.3.2021. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 19.5.2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00111/21 ze dne 20.5.2021- 
příjemce dotace: Filmový klub Pardubice z.s. ve výši 62 600,- Kč " 
Představení 58.sezona Filmového klubu Pardubice v roce 2021", 
vyúčtování dotace 31.1.2021. Dotace poskytnuta na základě žádosti 
ze dne 4.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. 
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Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 20.5.2021. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00090/21 ze dne 10.5.2021 - 
příjemce dotace : Národní rada osob se zdravotním postižením České 
republiky, z.s., ve výši 91 422,- Kč "Zlepšení dostupnosti a zkvalitnění 
poskytovaných služeb NRZP ČR Pardubice vyúčtování dotace 
31.12.2021. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti doručené ze 
dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva 
zveřejněna  v registru smluv dne 10.5.2021. Vyúčtování dotace v 
termínu , doloženo soupisem, faktura přiložena. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 
9.10.2021 ÚZ 98071 ve výši 2 872 000,00 Kč  
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, kontrola výdajů 
u jednotlivých městských obvodů, dotace byla vyčerpána v plné výši 

Smlouvy nájemní ze dne 11.2.2021 o nájmu prostoru sloužícího podnikání označená 
jako jednotka č. 2225/17 o celkové výměře 120 m2 ulice Jilemnického 
na provozování prodejny smíšeného zboží 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 
25.1.2021, číslo usnesení R 5060/2021, zveřejnění ve dnech 26.10. - 
11.11.2020 
 
ze dne 31.5.2021 o nájmu nebytového prostoru označeného jako 
jednotka č. 2316/6 o celkové výměře 124,46 m2 na provoz Dětské 
skupiny 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města  Pardubic dne 
31.5.2021, číslo usnesení R/5472/2021, zveřejnění ve dnech 2.2.2021 
- 18.2.2021 
 
ze dne 9.7.2021 o nájmu pozemku označeného jako p.p. 3710/1 
ostatní plocha jiní plocha v k.ú. Pardubice na provozování terasy před 
restaurací 
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubice dne 
29.3.2021 usnesením č. R/5452/2021, záměr prodeje zveřejněn ve 
dnech 2.12. - 18-.12.2021 
 
ze dne 3.8.2021 o nájmu pozemku par.č. 1105/9 ostatní plocha - 
neplodná půda v k.ú. Svítkov o výměře 18 m2 za účelem umístění a 
užívání plechové garáže  
doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 
26.4.2021 usnesením č. R/5520/2021, zveřejnění ve dnech 20.1. - 
5.2.2021  

Smlouvy o dílo Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-033 ze dne 27. 6. 2021 na 
zhotovení díla "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných 
prostor", zveřejněna v registru smluv dne 14. 7. 2021. 
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-04 ze dne 12. 4. 2021 na 
zhotovení díla "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace", 
zveřejněna v registru smluv dne 13. 4. 2021.  

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 

kupní smlouva ze dne 26.3.2021 na prodej pozemku par.č. 199/26 
ostatní plocha - neplodná půda za kupní cenu ve výši 42 000,00 Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1495/2020 ze dne 
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převod) 24.9.2020, záměr byl zveřejněn ve dnech 28.2. - 16.3.2020 
právní účinky vkladu vznikly dne 16.7.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně 17,50 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 5.1.2021 na prodej pozemku par.č. 2123/14 
ostatní plocha v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši 271 700,00 Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1374 ze dne 
28.5.2020, zveřejnění ze dne  16.10. - 1.11.2019 
právní účinky vkladu vznikly dne 19.1.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně 1 235,00 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 13.1.2021 na prodej pozemků par.č. 3678/15, 
p.p.č. 4269, p.p.č. 4270v k.ú. Pardubice a pozemky par.č. 586/3, 
p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová za kupní cenu ve výši 1 377 161,50  Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1194/2020 ze dne 
27.2.2020, zveřejnění záměru ve dnech 8.4. - 24.4.2019  
právní účinky vkladu vznikly dne 20.1.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v účetní ceně celkem 692 177,80 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 27.4.2021 na prodej pozemku p.p.č. 199/6, 
p.p.č.199/7, p.p.č. 199/8, p.p.č. 199/11 vše v k.ú. Semtín za kupní 
cenu ve výši 344 000,00  Kč  
doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1963/2021 ze dne 
11.3.2021, zveřejnění ze dne 12.2. - 1.3.2021 
právní účinky vkladu vznikly dne 17.5.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/031 v celkové výši 1 720,00 Kč  
 
kupní smlouva ze dne 30.6.2021 na prodej pozemku par.č.  1295/10 o 
výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši  1 600,00 Kč 
doložka dle zákona o obcích - schválilo ZmP č. Z/1967/2021 ze dne 
11.3.2021, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 21.12.2018 - 7.1.2019  
právní účinky vkladu vznikly dne 18.8.2021, vyřazeno účetním 
zápisem 554/0312 ve výši účetní ceny 10,00 Kč  

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 99017419595 ze dne 21. 12. 
2021 s KB, a. s. - přijetí úvěru ve výši 1.086.000.000,- Kč na 
refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a. s. na financování 
modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních 
investičních projektů (1 mld. Kč) a na financování a refundace 
investičních projektů (86 mil. Kč). Přijetí úvěru bylo schváleno 
usnesením ZM č. Z/2610/2021 ze dne 16. 12. 2021. Smlouva byla 
uveřejněna v registru smluv dne 21. 12. 2021.  

Smlouvy ostatní 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. Hodnota smlouvy vč. 
DPH: 1.251.740.091,75 Kč.  
Dohoda o koordinovaném postupu mezi Statutárním městem 
Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. a HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. ze dne 19. 3. 2021 č. D1411/00253/21 (dodatek č. 1 
Akcionářské dohody). Schválena usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze 
dne 11. 3. 2021. ID Smlouvy 14816795, zveřejněna v registru smluv 
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ze strany MMP dne 23. 3. 2021, hodnota smlouvy 13.000.000,- Kč 
bez DPH i vč. DPH. 
Dodatek č. 2 k akcionářské dohodě č. D1411/00267/21 uzavřený dne 
21. 6. 2021 mezi SMP a HokejPce 2020 s.r.o., schválen usnesením 
ZM č. Z/2243/2021 ze dne 27. 5. 2021, ID smlouvy 15766163, 
zveřejněna ze strany SMP dne 21. 6. 2021 v Registru smluv, hodnota 
smlouvy bez DPH 215.000.000,- Kč – Změny akcionářské dohody: 
Investice do Multifunkční arény ze strany SMP. 
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku uzavřená dne 19. 3. 2021 
mezi SMP a HC Dynamo Pardubice na poskytnutí peněžitého 
příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 6.000.000,- Kč. 
Schváleno usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze dne 11. 3. 2021. ID 
smlouvy 14818203, zveřejněna ze strany SMP dne 22. 3. 2021 v 
Registru smluv, hodnota smlouvy bez DPH 6.000.000,- Kč. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00013/21 uzavřená dne 6. 4. 
2021 mezi SMP a HC Dynamo Pardubice a.s. (na základě bodu 5.4.1. 
Akcionářské dohody) na poskytnutí individuální dotace ve výši 
17.100.000,- Kč na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje 
v roce 2021“, vyúčtování dotace do 31. 1. 2022. Schváleno 
usnesením ZM č. Z/1948/2021 ze dne 21. 1. 2021. ID smlouvy 
14981635, zveřejněna ze strany SMP dne 6. 4. 2021 v Registru 
smluv, hodnota smlouvy bez DPH i vč. DPH 17.100.000,- Kč. 
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. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 
161-162 - oprava společných prostor": 
Výzva k podání nabídky ze dne 21. 4. 2021 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena.  
Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 24. 5. 2021 pěti 
dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise. 
Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů 
komise ze dne 11. 6. 2021. 
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 6. 2021. 
Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.  
Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena 
nabídka fy Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. s nabídkovou cenou 
2.813.677,74 Kč bez DPH. 
Usnesením RM ze dne 21. 6. 2021 bylo rozhodnuto o výběru 
dodavatele.  
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci 
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 28. 6. 2021. 
S vybraným uchazečem byla dne 27. 6. 2021 uzavřena Smlouva o 
dílo č. OMI-VZMR-2021-033. SOD byla zveřejněna v registru smluv 
dne 14. 7. 2021. 
Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že 
sjednaná cena díla byla dodržena. 
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veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - 
rekonstrukce elektroinstalace": 
Výzva k podání nabídky ze dne 10. 2. 2021 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena.  
Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 25. 1. 2021 pěti 
dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise. 
Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů 
komise ze dne 24. 2. 2021. 
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 2. 2021. 
Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.  
Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena 
nabídka fy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 
1.879.481,34 Kč bez DPH. 
Usnesením RM ze dne 15. 3. 2021 bylo rozhodnuto o výběru 
dodavatele.  
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci 
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 24. 3. 2021. 
S vybraným uchazečem byla dne 12. 4. 2021 uzavřena Smlouva o 
dílo č. OMI-VZMR-2021-04. SOD byla zveřejněna v registru smluv 
dne 13. 4. 2021. 
Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že 
sjednaná cena díla byla dodržena. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

protokol o kontrole ze dne 11.5.2021 o provedené kontrole u 
příspěvkové organizace Komorní Filharmonie Pardubice za rok 2019-
2020, kontrola provedla kontrolní skupiny na základě pověření č. 1 ze 
dne 14.4.2021, kontrola provedena ve dnech 19.4. - 22.4.2021 
protokol o kontrole ze dne 2.9.2021 o provedené kontrola MŠ 
Pardubice - Dubina, Erno Košťála 991 za rok 2019-2020, pověření ke 
kontrole č. 18 ze dne 7.7.2021, kontrola provedena ve dnech 3.8. - 
5.8.2021 
protokol o kontrole ze dne 2.7.2021 o provedené kontrole ZŠ 
Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 za rok 2019 - 2020, pověření 
ke kontrole č. 11 ze dne 13.5.2021, kontrola provedena ve dnech 
24.5. - 27.5.2021, 1.6.2021 
protokol o kontrole ze dne 14.7.2021 o provedené kontrole ZŠ 
Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 za rok 2019-2020, pověření ke 
kontrole č. 14 ze dne 31.5.2021, kontrola provedena ve dnech 14.6. - 
17.6.2021 
protokol o kontrole ze dne 18.6.2021 o provedené kontrola Dům dětí a  
mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 334, pověření ke 
kontrole č. 8/2021 ze dne 4.5.2021, kontrola byla uskutečněna dne 
17.- 20.5.2021 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

ze dne 15. 3. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - 
rekonstrukce elektroinstalace" 
ze dne 26. 4 2021 - schválení účetní závěrky za rok 2020 a výsledku 
hospodaření příspěvkových organizací 
ze dne 21. 6. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 161-
162 - oprava společných prostor" 
ze dne 30. 6. 2021 - rozpočtové opatření č. 253 - 256 
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ze dne 20. 7. 2021 - rozpočtové opatření č. 257 - 262 
ze dne 6. 8. 2021 -  rozpočtové opatření č. 264 
ze dne 16. 8. 2021 - rozpočtové opatření č. 265 - 281 
ze dne 8. 10. 2021 - rozpočtové opatření č. 327  
ze dne 1. 11. 2021 - rozpočtové opatření č. 350 - 354 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Zastupitelstvo města ze dne 17.12.2020 - ( střednědobý výhled 
rozpočtu města na roky 2021-2025, rozpočet města na rok 2021, 
závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2021, Usnesení č. Z/1844/2020 
Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje Podle § 102 bod 2 a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:  
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými 
položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní 
rezervy rozpočtu na konkrétní akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.  
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených 
změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho 
zasedání. 
Zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 - ( rozpočtové opatření č.1 - 
20, změna rozpočtu ) 
Zastupitelstvo města ze dne 11.3.2021 -  ( rozpočtové opatření č.21 - 
76, změna rozpočtu ) 
Zastupitelstvo města ze dne 25.3. 2021 - ( rozpočtové opatření č. 77 - 
92, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 29.4.2021 - ( rozpočtové opatření č. 94 -
158, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 27.5.2021 - ( rozpočtové opatření č. 159 
- 181, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 24.6.2021- ( rozpočtové opatření č. 183a 
- 183- 252, změna rozpočtu, účetní závěrka za rok 2020, závěrečný 
účet města za rok 2020) 
Zastupitelstvo města ze dne 23.9.2021 - ( rozpočtové opatření č. 283 
- 326, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 21.10.2021- ( rozpočtové opatření č.328 
- 349, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 18.11.2021- ( rozpočtové opatření č.355 
- 370, změna rozpočtu) 
Zastupitelstvo města ze dne 16.12. 2021 - ( rozpočtové opatření č.371 
- 395, změna rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic 
na roky 2022 - 2026, OZV, rozpočet na rok 2022, navýšení úvěrového 
rámce, závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2022,  
Usnesení č. Z/2617/2021 Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje 
Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě 
města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 
následujícím rozsahu:  
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými 
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položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní 
rezervy rozpočtu na konkrétní akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.  
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených 
změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho 
zasedání. 

Finanční výbor Zápis z jednání FV ze dne 18.1.2021- změna rozpočtu města 
Pardubic 
Zápis z jednání FV ze dne 1.3.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, přezkoumání hospodaření, financování programů podpory- 
úprava, návrh na odpis zmařených investic, stanovisko právní 
kanceláře 
Zápis z jednání FV ze dne 22.3.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic 
Zápis z jednání FV ze dne 26.4.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, prominutí dluhu na nájmu 
Zápis z jednání FV ze dne 24.5.2021 - změna rozpočtu města 
Pardubic, prominutí dluhu 
Zápis z jednání FV ze dne 21.6.2021 - prominutí úroku z prodlení, 
změna rozpočtu města Pardubic, závěrečný účet města Pardubic za 
rok 2020, účetní závěrka, akcionářské záležitosti Pardubická plavební 
a. s. 
Zápis z jednání FV ze dne 20.9.2021- úpravy rozpočtu města 
Pardubic v kompetenci RmP, ukončení sbírky za účelem pomoci 
městysu Moravská Nová Ves, finanční hospodaření města Pardubice, 
prominutí úroku z prodlení, harmonogram přípravy rozpočtu na rok 
2022, vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí, 
problematika RFP a. s., změna rozpočtu 
Zápis z jednání FV ze dne 18.10.2021- změna rozpočtu, žádost o 
slevu na nájemném spol. EHSF s. r. o. 
Zápis z jednání FV ze dne 15.11.2021 - změna rozpočtu, dohoda o 
splátkách dluhu, Termíny jednání FV v roce 2022, žádost spol. EHSF 
s.r.o.- o slevu na nájemném, financování investičního záměru - 
koupaliště Cihelna 

Kontrolní výbor Zápis z jednání KV č.12 ze dne 27.1.2021 - kontrola usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínů 
plnění, doporučení KV pro orgány města 
Zápis z jednání KV č. 13 ze dne 3.2.2021 - doporučení kontrolního 
výboru pro orgány města 
Zápis z jednání KV č.14 ze dne 31.3.2021 - kontrola usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínu 
plnění, předložení návrhů činnosti KV v rámci své kompetence dané 
zákonem o obcích, doporučení Kontrolního výboru pro orgány města- 
výstupy z jednání pracovní skupiny KV s tajemníkem MmP a další 
postup 
Zápis z jednání KV ze dne 26.5.2021 - kontrola usnesení Rady města 
a Zastupitelstva města Pardubic, kontrola úkolů po termínu plnění 
Zápis z jednání KV ze dne 29.9.2021 - kontrola usnesení Rady města 
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a Zastupitelstva města Pardubic 
Ostatní písemnosti 
ve vztahu k HC 
Dynamo Pardubice, 
a.s. 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č. j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 
Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - 
ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze 
prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 
Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím. 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. 55 Cm 50/2021-94 
Odvolání města ze dne 6. 12. 2021 ke sp. zn. 55 Cm 50/2021 podáno 
navrhovateli HokejPce 2020 s. r. o. a Statutární město Pardubice  
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD254/KSHK ze dne 22. 4. 2021 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na 
zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo 
opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., 
jakožto navrhovatele, a to podáním ze dne 8. 2. 2022, doplněno 
podáním ze dne 24. 2. 2022.  
Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za 
r. 2021 ukončeno.  

Písemnosti 
přezkoumané 
přizvanou osobou - 
AV AUDITING, spol. 
s r.o. 

Seznam dokumentů použitých při přezkoumání hospodaření:  
Usnesení č. Z/2648/2018 ze dne 21.6.2018, Z/744/2019 ze dne 
19.9.2019, Z/1522/2020 ze dne 24.9.2020, Z/1751/2020 ze dne 
26.11.2020, Z/2057/2021 ze dne 25.3.2021, Z/2206/2021 ze dne 
27.5.2021, Z/2285/2021 ze dne 24.6.2021 
  
Kupní smlouva ne nemovité věci mezi statutárním městem Pardubice 
jako prodávajícím a společností Linkcity Czech Republic a.s. jako 
kupujícím ze dne 24.9.2018 
Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako prodávajícím a  
statutárním městem Pardubice jako kupujícím ze dne 12.1.2021 
Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako kupujícím a  
statutárním městem Pardubice jako prodávajícím ze dne 12.1.2021 
Kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice jako prodávajícím 
a společností Conseq penzijní společnost, a.s. jednající na účet 
podílového fondu Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní 
společnosti, a.s 
 
Notářský zápis o rozhodnutí Dostihového spolku a.s., 
Smlouva o upsání akcií mezi Statutárním městem Pardubice 
(akcionář a zájemce) a společností Dostihový spolek, a.s. ze dne 
30.11.2020 
 
Směnná smlouva mezi statutárním městem Pardubice a Ředitelství 
silnic  a dálnic ČR, státní příspěvková organizace ze dne 27.8.2021 
Dotační smlouva č. 187/M1/2021 ze dne 3.5.2021 
Smlouva o dílo se zhotovitelem: Společnost most Pardubice, 
Kyjevská – společníci SILNICE GROUP a. s. a Společnost T.A.Q. s. r. 
o. 
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Účetní doklady: 0800025 (r.2020), 0800115, 0170804, 0800131, 
0170804, 0800098, 0700130, 0170901 
Žádosti o platbu v rámci dotace MOST M117 – nadjezd Kyjevská 
 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠ Svítkov) 
Výzva MMR k vrácení peněžních prostředků (dotace MŠ Svítkov) 
Žádost o platbu č. 2 (MŠ Svítkov), bankovní výpis ze dne 8.3.2021 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11.6.2020 
(ZŠ Benešovo nám.) 
Protokoly o ukončení prací dle smluv o dílo na akci ZŠ Benešovo 
nám. – odborné učebny II. Etapa 
Žádost o platbu ze dne 27.10.2020 (ZŠ Benešovo nám.) 
Schvalovací protokol č.j. 15/2019-430-PPR/3 ze dne 25.8.2020 
Rámcová smlouva o financování projektu, ev. č. 5537710001, 
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 4.3.2021 
 
Smlouva o dílo se spol. TELMO a.s. vč. dodatků 1-3 (Kamerový 
systém Pardubice) 
Faktury přijaté od TELMO a.s.  
Karta majetku č. 201600129 „Kamerový systém – digitalizovaný“ 
Žádost o platbu č. 1 ze dne 30.3.2021, č. 2 ze dne 15.10.2021 
(Kamerový systém) 
Závěrečná hodnotící zpráva projektu ze dne 21.10.2021 (Kamerový 
systém) 
Účetní doklady: 0700072, 0700074, 0700095, 0700020, 0700027, 
0700113, 0700067, 0700068, 0020055 
 
SoD se spol. SKOS s.r.o. (Památník Zámeček), vč. dodatků 1-3 
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby se SKOS s.r.o. 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby (Památník Zámeček) 
Karty majetku: 2442001/1-3, PARK-344, zařazovací protokol 
 
Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, soupis faktur od dodavatele, 
spol. CROSS Zlín a.s. 
Protokol o převzetí a předání díla ze dne 14.7.2021 s CROSS Zlín 
a.s., Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání 
Karta majetku č. „IDS“ 
Sdělení MO Pardubice V (č.j. 4100/2021/OE UM05/Kot) ze dne 
17.6.2021, zápis o převzetí do majetku OŽP 
 
SoD se spol. CHRPA stavební společnost s.r.o. (dětské hřiště Pod 
Vinicí) vč. Dodatku č. 1 
kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 3.6.2021 (dětské hřiště 
Pod Vinicí) 
Karty majetku: 3241/210046, 3241/210074 
faktura od spol. ComArr spol. s r.o. (UPS záložní zdroj) 
předávací protokol 1 ze dne 25.6.2021 a předávací protokol 2 ze dne 
7.7., zápis o převzetí hardware ze dne 7.7.2021 odborem OIT.  
evidenční karta majetku č. MAPAH000ML2R 
Memorandum k realizaci projektu Modernizace železniční trati Hradec 
Králové – Pardubice 
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Protokol o vyřazení majetku MAPAH00042AU, evidenční karta 
daného majetku 
Protokol o likvidaci od Služby města Pardubic, a.s. 
Protokol o provedené dobrovolné dražbě k dražební vyhlášce č. 292-
2021  
Dražební vyhláška č. 292-2021 
Evidenční karta majetku č. 0240010012 
Inventurní soupisy oprávek a účtu 403 k 31.12.2020 
Evidenční karty majetku: TER/1, MAPAH00077GY, 1/92, 3241/14135, 
3241/170082 
Příspěvkový řád spolku Pardubicko-Perníkové srdce Čech pro rok 
2021 
Příspěvkový řád spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. pro rok 
2021 
 
Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi 
Statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem a Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje 
usnesením Z/1840/2020 ze dne 17.12.2020 
usnesením Rady města Pardubic R/6415/2021 dne 6.9.2021 
usnesením valné hromady svazku obcí Hradubická labská 19.11.2020 
zápis z 36. korespondenčního jednání členské schůze zástupců 
Sdružení DTMMP ze dne 31. 3. 2021 
výpisy z BÚ 6015-326261/0100, 115-4864010247/0100, 123-
3116330267/0100 
evidence hotovosti opatrovanců - pokladní knihy a paragony 
dokládající pohyb jejich hotovosti 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ 
Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště-nádvoří“ 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „DDM 
BETA – výměna oken“ 
dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „U 
Divadla 828 – V. NP sanace kanceláří“ 
dokumentace k výběrovému řízení na podlimitní zadávací řízení 
„Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“ 
faktury dodavatele CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice č. 2101136 z 
6.8.2021, 2101146 z 31.8.2021, 2101176 z 30.9.2021, 2101200 z 
11.10.2021 
faktura dodavatele PT point s.r.o. Pardubice č. 2021102 z 9.9.2021 
faktura dodavatele STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Pardubice č. 
210100476 z 3.11.2021 
faktury dodavatele MIROS Pardubice a.s. č. 0210602 z 28.5.2021, 
0200020 z 29.6.2021, 0210315 z 29.7.2021 
 
doklady:  
0020141, 0820019, 0220030, 0210064, 0800010, 0220110, 0210604, 
0210430, 0210156, 0210165, 0820045, 0800034, 0820253, 0210483, 
0210361, 0220112, 0800039, 0210626, 0210373, 0230214, 0210677, 
0220011, 0800017, 0700048, 0700047, 0020124,0700009,0700010, 
0700007, 0700178, 0700081, 0800071, 0230246, 0230025, 0700095, 
0700056, 0700016, 0700148, 0020245, 0220090, 0210032, 0800004, 
0210449, 0210584, 0800058, 0210550, 0210375, 0210441, 0220083, 
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0230035, 0200174, 0230079, 0200496, 0210058, 0200438, 0210123, 
0200409, 0210005, 0200069, 0210162, 0200647, 0210602, 0200020, 
0210315, 0820232, 0800041, 0210342, 0210275, 0210200, 0210746, 
0800067, 0210612, 0800046, 0210726 
 

 
 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu  
VI 

Výkaz pro plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha k rozvaze k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu  zveřejněn před projednáním ve dnech od 27.11. – 
15.12.2020 příjmy ve výši  27 487 300,00 Kč, financování 2 822 
300,00 Kč, výdaje 30 309 600,00 Kč, rozpočet sociálního fondu ve 
výši 420 500,00 Kč  
Schválený rozpočet – ZMO VI schválilo dne 14.12.2020, zveřejnění 
po schválení ze dne 12.1.2021 
 
Rozpočtové opatření č. 1  - schválilo ZMO 18.1.2021, zveřejněno dne 
22.1.2021 
Rozpočtové opatření č. 2 – schválila RMO dne 12.4.2021,  zveřejněno 
dne 19.4.2021 
Rozpočtové opatření č. 3 – schválilo ZMO 14.6.2021,  zveřejněno dne 
24.6.2021  
Rozpočtové  opatření č. 4 – schválila RMO dne 21.6.2021, zveřejněno 
dne 24.6.2021 
Rozpočtové opatření č. 5  - schválilo ZMO dne 2.8.2021, zveřejnění 
ze dne 9.8.2021 
Rozpočtové opatření č. 6  - ZMO VI schválilo den 25.10.2021, 
zveřejnění ze dne 4.11.2021 
Rozpočtové opatření  č. 7 schválila RMO dne 29.11.2021, zveřejnění 
ze dne 8.12.2021 
Rozpočtové opatření č. 8  schválila ZMO dne 13.12.2021, zveřejnění 
ze dne 20.12.2021 
 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 – ZMO VI schválilo 
dne 14.12.2020, zveřejnění před schválením 27.11. – 7.1.2021, po 
schválení zveřejněn 12.1.2021 
Závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn před schválením ve dnech 
28.5.2021 – 15.6.2021, ZMO VI schválilo dne 14.6.2021, po schválení 
zveřejněn 28.6.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  - dotace na 
zjištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
konaných ve dnech 8. a 9.10.2021, ÚZ 98071, celkové náklady ve 
výši 166 600,35 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez 
nedostatků 
 
Vnitřní předpisy - o sociálním fondu, směrnice o evidenci, 
inventarizaci majetku a nakládání s majetkem, směrnice o pokladních 
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operacích, směrnice o vedení účetnictví,  směrnice o cestovních 
náhradách,  směrnice o finanční kontrole, zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO VI 
 
Smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve 
výši 7 052,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu PARAMO Pardubice, 
z.s. na zajištění akce 110 let TJ Paramo Pardubice „Večer s fotbalem“ 
konané dne 18.6.2021, termín vyúčtování do 15 dnů od ukončení 
akce , poskytnutí dotace schválila RMO dne 21.12.2020 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve výši 8 000,00 Kč 
pro Český svaz chovatelů, z.s. Základní organizace Pardubice-
Svítkov  konané ve dnech 28. a – 29.8.2021, termín vyúčtování do 15 
dnů ode dne ukončení akce , poskytnutí dotace schválila rada dne 
21.12.2020 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní deník vedena v účetním programu 
Ginis, k 31.12.2021 je zůstatek nulový 
celkem 4 pokladny 
pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10726 – 10770 za období 9/2021 
pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20900 – 20924 za období 9/2021 
pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 
pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 
Pokladní doklad 
celkem 4 pokladny 
pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10753– 10770 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20918 – 20924 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 
včetně zaúčtování 
 
Faktura - za období 9/2021 v souvislosti s jejich platbou na BÚ 
faktura číslo 2021053 ze dne 2. 9. 2021 se splatností 8. 9. 2021, firma 
Emporio s.r.o. Smilova 386, Pardubice, v celkové částce 1 514 593,30 
Kč, na rekonstrukci ulice Sjezdová I a II, uhrazeno výpisem z účtu 27 
– 1205456399/0800 ze dne 6. 9. 2021( zaúčtováno 042/321, 321/231) 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu 
ze dne 31. 8. 2021 – kontrola hospodaření 
ze dne 6.12.221 - rozpočtové opatření rozpočet na rok 2022, 
střednědobý výhled na rok 2022- 2024, vnitřní předpis o sociálním 
fondu 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 3. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva 
ze dne 2. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, 
závěrečný účet hospodaření MO Pardubice VI 
ze dne 2. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva a 
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rady 
ze dne 1.12.2021 - rozpočet na rok 2022, kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 107 – 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 
30.9. 2021 – 277 863.42 Kč, k 31.12.221 ve výši zůstatku 244 577,44 
Kč  
ověřeno na rozvahový účet 236 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 
09. 2021 – 1 193 994,85 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 906 
120,70 Kč  
vedený u ČS, a.s. č.ú. 19 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 
09. 2021 – 2 400,00 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 45 583 622,24 
Kč  
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 19047911/0300 ve výši zůstatku k 30. 09. 
2021 – 16 526,33 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 3 667,33 Kč  
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 30. 09. 
2021 – 12 259 490,69 Kč 
zůstatek ověřen na účet rozvahy 231 
 
Pracovní smlouvy 
pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2021 s platností od 1. 4. 2021 do 30. 9. 
2021 – pomocný dělník na VPP, platový výměr ze dne 1. 4. 2021 
pracovní smlouva ze dne 17. 5. 2021 s platností od 17. 5. 2021 do 30. 
9. 2021 s dodatkem ke smlouvě o změně platnosti doby určité od 17. 
5. 2021 do 28. 2. 2022, pracovní pozice - pomocný dělník na VPP, 
platový výměr ze dne 17. 5. 2021 
 
Dohody o provedení práce 
DPP ze dne 1. 10. 2021 s platností od 1. 10. 2021 do 20. 10. 2021 – 
pomocné a dělnické práce 
DPP ze dne 27. 8. 2021 - zajištění přípravy chodu aktiv stanovišť v 
rámci akce „ Loučení s prázdninami“ konané dne 29. 8. 2021 
DPP ze dne 8. 3. 2021 s platností od 8. 3. 2021 do 31. 03. 2021 – 
pomocné a dělnické práce při organizaci a likvidaci bio odpadu 
 
Dohody o pracovní činnosti 
DPČ ze dne 1.4.2021 s platností od 1.4.2021 do 31.12.202 – úklid 
budovy Úřadu městského obvodu, dohoda byla ukončena dne 
12.10.2021 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 991 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2018 s platností od 1. 1. 
2019 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, změna odměn 
schválena zastupitelstvem obce dne 6.1.2020 
odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy 
zastupitelů za rok 2021 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
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Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 16.11.2021 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 10.1.2022 a ukončení 
ke dni 28.1.2022 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence v účetním 
programu EMA Ginis  

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu I 

Kniha odeslaných FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic 
v číselné řadě 201100001-39 
Kniha přijatých FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic v 
číselné řadě 202000822-202100643 
Fa vydané v číselné řadě 201100001-39 včetně zaúčtování 
FA vydané v číselné řadě 202100301 – 202100400 včetně předpisu 
závazku  
 
Výkaz o hodnocení rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 v příjmech ve výši 45 869 900,00 Kč , 
financování 2 636 000,00 Kč, celkem výdaje 48 505 900,00 Kč včetně 
sociálního fondu ve výši 723 000,00 Kč , zveřejnění před schválením 
ve dnech 24.11. – 10.12.2020 
Schválený rozpočet zveřejněn po schválení dne 17.12.2020, ZMO I 
schválilo dne 9.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024, zveřejnění před 
schválením ve dnech 24.11. 2020 – 10.12.2020 
 
Rozpočtová opatření:  
RO č. 1/2021 schválila RMO I dne 14.6.2021, zveřejnění ze dne 
23.6.2021 
RO č. 2, 3 a 4/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 5 – 18/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 19/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 
1.7.2021 
RO č. 20/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 
14.9.2021 
RO č. 21/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 
4.10.2021 
RO č. 22 a 23/2021 schválila RMO I dne 4.10.2021, zveřejnění ze dne 
7.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 24 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 13. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 25 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 26 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 27 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, 
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zveřejněno dne 21. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 28 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 29 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 30 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 31 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
Rozpočtové opatření č. 32 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, 
zveřejněno dne 16. 12. 2021 
 
Závěrečný účet – zveřejnění před schválením dne 7.6.2021 – 
24.6.2021,ZMO projednalo dne 23.6.2021 a uzavřelo souhlasem s 
celoročním hospodařením a to bez výhrad  
 
Dohody o provedení práce : DPP ze dne 1.6.2021 na účetní operace, 
metodický dohled, archivace účetních dokladů  
DPP ze dne 1.6.2021 na zajištění agendy pověřence   
DPP ze dne 28.5.2021 na roznos zpravodaje    
 
Smlouvy a další materiály  k přijatým dotacím - neinvestiční dotace na 
zajištění výdajů spojených a konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021 (pol.4111 ÚZ 98071). 
Na zajištění výdajů přijato od magistrátu 697 774,68 Kč, konečné 
čerpání ve výši 693 456,30 Kč. Vratka magistrátu v celkové částce  
4 318,38 Kč (- účet 374). Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany resp. jejich 
opravu, dotace je poskytována v souladu s " Dotačním programem 
Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 - 
2024, který byl schválen usnesením kraje R/180/21 ze den 8. 2. 2021. 
Účelová dotace se poskytuje se do výše 70% ze skutečných nákladů, 
maximálně však do výše 10 000,00 Kč, na pořízení zásahových 
oděvů, termín použití a vyúčtování dotace do 30. 11. 2021 příjem 
dotace účtovaná na položce 4122 vyúčtovaná dotace dne 24. 11. 
2021(doloženo přijatou fakturou č 21340662 - faktura uhrazena 
výpisem 11/2021 dne 23. 11. 2021) 
 
Faktura 
FD č. 21340662 ze dne 22. 11. 2021, se splatností 22. 11. 2021, 
dodavatel Ladislav Malý, Heřmanův Městec, fakturované zboží - 
radioinstalaci Hytera MD 785 s klávesnicí a mikrofonem v celkové 
částce 16 396,00 Kč, uhrazena dne 23.11.2021 , bankovním 
převodem z účtu vedený u KB 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení  9.12.2020, 
23.6.2021, 15.9.2021, 15.12.2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení 14.6.2021, 13.9.2021, 
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4.10.2021, 6.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím : 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2021 – 
příjemce TAJV, z.s., z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve 
výši 2 000,- Kč - na projekt sportovní den mládeže. Termín vyúčtování 
do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu 
Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 605 59/09/21 na základě 
žádosti ze dne 27. 3. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření 
dotace nebyla vyúčtována. 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2021 – 
příjemce Rodinné integrační centrum, z.s., z rozpočtu poskytovatele. 
Dotace poskytnuta ve výši 6 000,- Kč - na podporu tradičních 
kulturních akcí. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 
605 59/09/21 na základě žádosti ze dne 8. 7. 2021. Ke dni dílčího 
přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována. 
 
Pracovní smlouvy : pracovní smlouva ze dne 7. 11. 2021 s platností 
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 - oddělení úklidu a čištění města, 
platový výměr ze dne 1. 11. 2021 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní deník veden v účetním programu 
Giniss Express, celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 – vedeny příjmové 
pokladní doklady, pokladna č. 2 – vedeny výdajové pokladní doklady 
Pokladní doklady - celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 příjmová – v 
číselné řadě 414– 425 za období 9/2021 včetně zaúčtování, pokladna 
č. 2 výdajová – v číselné řadě 82 – 94 za období 6/2021 včetně 
zaúčtování 
 
Bankovní výpis  vedený u KB, a.s. č.ú. 78 – 9152900287/0100 ve výši 
zůstatku k 30. 09. 2021 – 424 234,27 Kč, kontrola zůstatku účtu k 30. 
9. 2021 na účet rozvahy 236, k 31.12.2021 ve výši 681 160,89 Kč 
ověřeno v rámci provedení inventarizace na účetní stav 
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145730267/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 12 934 218,01 Kč, k 31.12.2021 ve výši 2 856 833,92 Kč  
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145760247/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 0 Kč, k 31.12.2021 ve výši 12 589 073,70 Kč  
vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145770277/0100 ve výši zůstatku k 30. 6. 
2021 – 3 561 989,92 Kč, k 31.12.2021 ve výši 288 656,48 Kč  
vedený u EQUA bank 1015260344/6100 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 437,13Kč, k 31.12.2021 ve výši 9,88 Kč   
vedený Equa bank č.ú. 1015260432/6100 ve výši zůstatku k 
31.12.2021 – 19 903 569,26 Kč   
Výše uvedené stavy byly ověřeny v rámci provedení inventarizace na 
účetní stav dle výkazu rozvaha k 31.12.2021– účet 231 v celkové výši 
35 638 123,48 Kč  
 
Pokladní kniha za období 12/2021 u pokladny č. 1 zůstatek ve výši 53 
889,00 Kč, u pokladny č. 2 ve výši 28 472,00 Kč, celkový stav ve výši 
82 361,00 Kč ověřen na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 261. 
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Zápisy z finančního výboru 2021 ze dne 15. 6. 2021 – úprava 
rozpočtu, závěrečný účet 2020, ze dne 6. 9. 2021 – rozpočtové 
opatření, vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 3. 2. 2021 – kontrola plnění 
usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 7. 4. 2021 – kontrola 
plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 16. 6. 2021 – 
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, ze dne 1. 9. 2021 – 
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line) 
Vnitřní předpisy a směrnice - organizační řád, spisový řád, pracovní 
řád, směrnice o cestovních náhradách, směrnice o pokladních 
operací včetně stanovení limitů, směrnice o schvalování 
hospodářských operací - časové rozlišení, směrnice o nakládání s 
majetkem, zadávací řád veřejných zakázek  
 
Inventarizace    
Plán inventur  ze dne 1.12.2021, inventarizační zpráva ze dne 
31.1.2022, proškolení členů inventarizační komise ze dne 3.12.2021, 
inventarizační soupisy k 31.12.2021, majetková evidence v účetním 
programu ENA Ginis 
 
Odměny zastupitelů - ověřeno na mzdové listy za rok 2021 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VIII 

Kniha došlých faktur - na rok 2021 vedena v účetním programu 
Gordic 
Faktura - faktury v číselné řadě 21046 – 21063 včetně účtování 
předpisu závazku 
 
Výkaz pro hodnocení k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet naveden ve 
schválené výši , k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh - veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25. 11. – 16.12.2020 
ve výši příjmů 3 151 000,00 Kč, 3 151 000,00 Kč 
Schválený rozpočet zveřejněn na www stránkách dne 30.12.2020, 
ZMO VIII schválilo dne 16.12.2020 ve výši 3 216 000,00 Kč v 
příjmech včetně zapojení finančních prostředků  na 8115 , výdaje ve 
stejné výši 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023  zveřejněn a 
schválen společně s rozpočtem na rok 2021 
Rozpočtové opatření č. 1 - ZMO schválilo dne 31.3.2021, zveřejněno 
ze dne 7.4.2021 
Rozpočtové opatření č. 2  - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění 
ze dne 30.6.2021 
Rozpočtové opatření č. 3 -  ZMO schválilo dne 29.9.2021, zveřejnění 
ze dne 30.9.2021 
Rozpočtové opatření č. 4 – ZMO schválilo dne 15.12.2021, zveřejnění 
ze dne 16.12.2021 
Závěrečný účet ZMO schválilo dne 23.6.2021 
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Zápisy z jednání  zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
31.3.2021, 23.6.2021, 30.9.2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – neinvestiční 
dotace na zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny ve 
dnech 8. a 9.10.2021 ÚZ 98071, dle předběžného vyúčtování celkem 
vyčerpáno 20 672,00 Kč, čerpání k 31.12.2021 ve výši 22 390,63 Kč, 
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
DPP na roznos volebních hlasovacích lístků ze dne 1.10.2021 
DPP ze dne 1.10.2021, 1.9.2021 na sekání trávy    kontrola na 
dodržení minimální mzdy  
DPP ze dne 1.9.2021 na práce – montáž nábytku 
 
Odměňování zastupitelstva  
Počet obyvatel  do 300, počet zastupitelů  9, kontrola odměn na 
výplatní mzdové listiny , ZO schválilo dne 16.12.2020, odměny 
vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy za rok 2021 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v excelové tabulce, 
pokladna k 30. 9. 2021 v celkové částce 15 753,00 Kč, stav pokladny 
ověřen na rozvahu účet 261, stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 ve 
výši 10 042,00 Kč, ověřeno v rámci provedení inventarizace k 
31.12.2021 - účet 231 
Pokladní doklad - pokladní doklady v číselné řadě – výdajové doklady 
V60 - V73, pokladní doklady v číselné řadě – příjmové doklady P79 – 
P92, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, pokladní  doklady za 
období 12/2021 v číselné řadě příjmů P 97-101 a výdajů V 96 - 105 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 31. 3. 2021 – rozpočtové opatření, žádost o dotaci, 
ze dne 23. 6. 2021 – kontrola s hospodařením s finančními prostředky 
ze dne 29. 9. 2021 – rozpočtové opatření, kontrola hospodaření s 
finančními prostředky 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 31. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva 
ze dne 23. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola 
účetní závěrky 
ze dne 29. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205484349/0800 ve výši zůstatku k 30. 9. 
2021 – 10 683 725,37 Kč, ve výši zůstatku k 31.12. 2021 – 11 500 
782,88 Kč 
ověřeno k 31.12.2021 na rozvahový účet 231 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 6. 11. 2020 s platností od 
30.11.2021 do 31.1.2022 
Proškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2021 
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Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.12.2021 do 
31.1.2022. 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu II 

Kniha odeslaných faktur za rok 2021 vedena v programu Gordic v 
číselné řadě 2021200001 – 8 
Knih přijatých faktur za rok 2021 vedena v účetní programu Gordic v 
číselné řadě 202100001 - 487 
FA vydané v číselné řadě 2021200001-8 včetně předpisu pohledávky 
Fa přijaté v číselné řadě 202100281 – 375 včetně předpisu závazku, 
za období 12/2021  
FD ze dne 16.8.2021, dodavatel Milan Dufek , úhrada hotově v 
celkové částce 3 200,00Kč, zaúčtované dokladem č. 2230001 
zaúčtované 518/395, úhrada 395/231 
FD ze dne 1.9.2021 s platností 15.12.2021, evidována pod číslem 
374/21, variabilní symbol 22145, dodavatel AP arch , s.r.o. Blansko , 
fakturace za bezpečnostní dveře včetně montážní práce a kompletace 
v celkové částce 161 860,00 Kč zaúčtované dokladem č. 2210036 - 
042,343/321, úhrada 321/231, uhrazeno bankovním převodem dne 
14.9.2021, v souladu se splatností 
FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 
725/21, variabilní symbol 21067, dodavatel Ivan Patřičný , Staré 
Hradiště, fakturace kácení vrb celkové částce 96 795,00 Kč 
zaúčtované dokladem č. 2210060 - 518/321, úhrada 321/231, 
uhrazeno bankovním převodem dne 21.12.2021, v souladu se 
splatností 
FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 
717/21, variabilní symbol 2021002, dodavatel ESP CZ s.r.o. , 
Pardubice, fakturace za zpracování návrhu dopravního značení v 
rámci optimalizace dopravního značení v celkové částce 42 350,00 
Kč zaúčtované dokladem č. 2210046 - 518/321, úhrada 321/231, 
uhrazeno bankovním převodem dne 17.12.2021, v souladu se 
splatností 
 
Účetní předpis pohledávky na místní poplatky  - účetní doklad č. 
2800001 ze psů ve výši 407 825,00 Kč ze dne 25.1.2021 účetním 
zápisem 315/606, účetní doklad č. 2800004 ze den 2.2.2021 ve výši 
11 373 700,00 Kč účetní zápisem 315/606  
Evidence pohledávek na místní poplatky – vedena v účetním 
programu Gordic. 
 
Výkaz pro plnění rozpočtu  k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet 
naveden ve stejné výši, k 31.12.2021 
Rozvaha   k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy  k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu  
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení  zůstatku 
finančních prostředků z minulých let a sociálního fondu ve výš 48 208 
900,00 Kč, výdaje ve stejné výši, rozpočet soc. fondu ve výši 720 
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000,00 Kč, zveřejnění před schválení ve dnech 30.11. – 17.12.2020  
Rozpočtová opatření 
RO č. 1 – ZMO schválilo dne  28.4.2021, zveřejnění ze dne 5.5.2021 
do 31.12.2021 
RO č. 2  - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7. – 
31.12.2021 
RO č. 3 – ZMO schválilo dne 14.7.2021, zveřejnění ze dne 21.7. – 
31.12.2021 
RO č. 4 –  RMO schválilo dne 6.9.2021, zveřejnění ze dne 14.9. – 
31.12.2021 
RO č. 5 – ZMO schválilo dne 22.9.2021, zveřejnění ze dne 8.10. – 
31.12.2021 
RO č. 6 – RMO schválilo dne  11.10.2021, zveřejnění ze dne 19.10. – 
31.12.2021 
RO č. 7 - RMO schválilo dne 15.11. 2021, zveřejnění ze dne 
22.12.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021, zveřejněn na www stránkách ze dne 
22.12. 2020 – 31.12.2021, ZMO schválilo dne 16.12.2020 dle návrhu 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025, zveřejněn na www 
stránkách ze dne 20.12.2019, zveřejnění před projednáním ve dnech 
25.11. – 16.12.2019 , ZMO schválilo dne 11.12.2019 
 
Závěrečný účet za rok 2020 – po schválení byl zveřejněn na www 
stránkách dne 1.7.2021 do 30.6.2022, návrh byl zveřejněn ve dnech 
4.6. 2021– 1.7.2021, schváleno ZMO dne 23.6.2021 
 
Zápisy z jednání ZMO - ze dne 16.12.2020, 28.4.2021, 23.6.2021, 
22.9.2021 
Zápisy ze dne 16. 12. 2020 – rozpočet na rok 2021 
Zápisy ze dne 28. 4. 2021 – RO č. 1 
Zápisy ze dne 23.6.2021 – RO č. 2, závěrečný účet hospodaření MO 
Pardubice II za rok 2020 
Zápisy ze dne 14.7.2021 - RO č.3 
Zápisy ze dne 22.9.2021 – peněžitý dar obci Staré Hradiště , 
rozpočtové opatření 
Zápisy ze dne 15.12.2021 – rozpočet MO Pardubice II na rok 2022, 
odměny členům komise 
Zápisy z jednání RMO - ze dne18.1.2021, 8.2.2021, 22.3.2021, 
12.4.2021, 17.5.2021, 6.9.2021, 22.9.2021, 11.10.2021, 3.11.2021, 
29.11. 2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  - neinvestiční 
dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny 2021 ÚZ 98071, 
dle předběžného vyúčtování čerpáno ve výši 577 986,16 Kč  
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu 
Ginis 
Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné 
řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Maple Pool, z.s. z rozpočtu 
poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 8 500,- Kč, celkově 80% 
celkových skutečně vynaložených výdajů na juniorský billiardový 
turnaj v Polsku (Kielce ). Dotace schválena Radou městského obvodu 
Pardubice II dne 7.6.2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě 
přijaté žádosti dne 25. 1. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování 
dotace ke dni 30. 11. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření 
dotace nebyla vyúčtována. 
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Mirea denní stacionář, o.p.s z 
rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 
9 000,- Kč, celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na 
aktivitu „ Já občan města Pardubic“ realizovanou v průběhu roku 
2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice II dne 
7. 6. 2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě přijaté žádosti dne 
24. 2. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování dotace ke dni 31. 1. 
2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla 
vyúčtována. 
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2021 ze dne 18. 8. 2021 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace příjemci Sportovní klub Lvíček Pardubice, 
z.s. z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 22 000,- Kč, 
celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na sportovní 
příměstské kempy, pro děti ve věku 4 – 15 let. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice II dne 7. 6. 2021, usnesením č. 
425 a č. 426 na základě žádosti ze dne 17. 2.2021. Předložení 
vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 202. Ke dni dílčího přezkoumání 
hospodaření dotace nebyla vyúčtována. 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s 
konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. 
a 9.10.2021 ÚZ 98071, celkem  čerpáno 592 375,16 Kč, kontrola 
čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Inventarizace – plán inventur za rok 2021ze dne 27.10.2021, 
inventarizační zpráva ze den 22.2.2022, proškolení členů 
inventarizační komise ze dne 27.10.2021 
 
Vnitřní předpis a směrnice - vedení účetnictví – časové rozlišení dle 
vyjímek nevýznamné částky nepřesahující 50 000,.Kč, pravidelně se 
opakující platby, poskytnuté dotace, vnitřní předpis hospodaření s 
majetkem – DNM – programové vybavení , doba použitelnosti delší 
jak 1 rok a nepřesahuje 60 000,-Kč, DDNM – jehož cena je od 1 000,-
Kč do 60 000,-Kč, DHM jehož cena je vyšší jak 40 000,- Kč a doba 
použitelnosti delší jak 1 rok, DDHM movité věci jejichž cena je od 3 
000,- Kč do 40 000,-Kč, drobné předměty od 1 000,- Kč do 3 000,- Kč 
s dobou použitelnosti delší jak jeden rok se evidují na 
podrozvahových účtech, majetek určený k prodeji významnost 



 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,   

e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz  

-37 - 

ocenění je posuzována pro jednotlivé případy, pokud je reálná 
hodnota rozdílná, prodej majetku bude uskutečněn nejpozději do dvou 
let od schválení záměru, směrnice o inventarizaci, oběh účetních 
dokladů, poskytování cestovních náhrad, zadávání veřejných 
zakázek, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, odměňování 
zaměstnanců, sociální fond – pro zaměstnance zařazení do 
organizační struktury Úřadu městského obvodu Pardubice II, odpisový 
plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 31.12. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021- ze dne 19.4.2021 – čerpání 
rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové opatření, ze dne 13.6.2021 – 
závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021, ze dne 13.9.2021 – 
vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, rozpočtové opatření, ze 
dne 6.12.2021 - čerpání rozpočtu k 31.10.2021, stanovení termínů 
jednání FV 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění 
usnesení rady, kontrola vyjádření ke stížnosti peticí, ze dne 9.6.2021 
– kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí dotací, kontrola 
poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020, ze dne 
8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou, ze dne 1.12.2021 - 
kontrola plnění přijatých usnesení rady a zastupitelstva  
 
Odměny zastupitelstva - počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469, 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 
2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, kontrola 
vyplácení odměn v souladu s nařízením vlády, mzdové listy 
zastupitelů za rok 2021 
 
Pracovní smlouvy - pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 s dodatkem 
ze dne 16. 3. 2020 - referent ve státní správě a samosprávě – platový 
výměr ze dne 10. 12. 2019 
pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 29.5.2020, pracovní poměr se sjednává na dobu 
určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené - pokladní– platový 
výměr ze dne 22. 7. 2020 
pracovní smlouva ze dne 1. 7. 2003 s dodatkem ze dne 16. 3. 2020 – 
samotný referent ve správě a samosprávě na úseku životního 
prostředí a dopravy – platový výměr ze dne 21. 6. 2021 
pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 
pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 29.5.2020  
pracovní smlouva ze dne 1.7. 2003 
DPP ze dne 13.9.2021 na kompletaci obálek a distribuci hlasovacích 
lístků – 10 x  
DPP ze dne 7.9.2021 převoz a instalace výpočetní techniky ve dnech 
voleb  
 
Bankovní výpisy :  
Vedené u KB, a.s. č.ú. 19-2374020267/0100 ve výši zůstatku 840 
430,77 Kč k 30.9.2021 
BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-2374040217/0100 ve výši zůstatku 5 
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634 962,86 Kč k 30.9.2021 
BÚ vedený u KB, a.s.č.ú. 19-2347030297/0100 ve výši zůstatku 18 
859 544,85 Kč k 30.9.2021 
Výše uvedených účtů byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha 
– ú čet 231 v celkové výši 25 334 938,48 Kč  
Depozitní vedený u Fio banky č.ú. 2701272235/2010 ve výši zůstatku 
25 002,00 Kč k 30.9.202, výše ověřena na účetní stav dle výkazu 
rozvaha  - účet 245  
BÚ sociálního fondu vedený u KB, a.s. č.ú, 78-9198490287/0100 ve 
výši zůstatku 208  318,10 Kč k 30.9.2021 – ověření na účetní stav dle 
výkazu rozvaha – účet 236 
Účetní doklady o zaúčtování BÚ vedeného u KB, a.s. č.ú. 19-
237404217/0100 v číselné řadě 2200047 - 65 

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
III 

Kniha přijatých FA - vedena v účetním programu 
Kniha vydaných FA - vedena v účetním programu 
 
Faktura – přijaté v číselné řadě 202100287-325 včetně účetních 
dokladů o zaúčtování předpisu závazku 
 
Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.202, k 31.12.2021, do výkazu 
byl rozpočet naveden ve schválené podobě 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021,k 31.12.2021 
Účetní rozvrh je veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu – na rok 2021, zveřejněn před schválením ve dnech 
od 27.11. – 15.12.202. schváleno ZMO dne 14.12.2020, návrh příjmy 
30 847 300,00 Kč, výdaje 44 263 300, financování zapojení 
finančních prostředků z minulých let ve výši 14 000 000,00 Kč, 
sociální fond převod – 584 000,00 Kč  
Rozpočtová opatření – 1. změna rozpočtu- schválilo ZMO usnesením 
č. Z/169/2021 ze dne 23.2.2021, obsahuje RO č. 1 a RO č. 2  změna 
sociálního fondu, zveřejnění ze dne 12.3.2021 
2. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 3 schváleno ZMO dne 
19.4..2021, zveřejnění po schválení dne 3.5.2021 
3. změna rozpočtu , které obsahuje RO č. 4 schváleno ZMO dne 
21.6.2021, zveřejnění po schválení ze dne 13.7.2021 
4. změna rozpočtu, která obsahuje RO č. 5 schváleno RMO dne 
16.8.2021, zveřejnění po schválení ze dne 7.9.2021 
5. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 6 schváleno ZMO dne 
20.9.2021, zveřejnění po schválení ze dne 6.10.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 dle návrhu včetně rozpočtu 
sociálního fondu, zveřejnění po schválení ze dne 5.1.2021 
Střednědobý výhled rozpočtu  na roky 2022 – 2024 – schválilo ZMO 
usnesením č. Z/156/2020 ze dne 14.12.2020, zveřejnění ve dnech 
27.11. – 15.12.2020, po schválení zveřejněn ze dne 5.1.2021 ,  na 
roky 2020-2023 
 
Závěrečný účet za rok 2020, zveřejnění před schválením ve dnech 
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4.6. – 22.6.2021, ZMO projednalo včetně zprávy o přezkoumání dne 
21.6.2021 a uzavřelo souhlasem s celoročním hospodařením s to bez 
výhrad  
Účetní závěrka  - ZMO schválilo dne 21.6.2021 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 14.12.2020,  
23.2.2021, 19.4.2021, 21.6.2021 
Zápisy z jednání rady ze dne 16.8.2021 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím  - 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu MO III (termín žádostí od 
1.12. – 31.12.), zveřejněno ze dne 20.10.2020  
Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 ze dne 17.6.2021 pro  Dům 
dětí a mládeže BETA Pardubice, odloučené pracoviště Dubina ve výši 
6 000,00 Kč na zajištění akce Mikulášská nadílka , žádost ze dne 
7.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 ze dne 18.6.2021 pro Klub 
rodičů při MŠ Srdíčko, z.s. ve výši 15 000,00 Kč – oslava MDD, 
termín vyúčtování do 31.12.2021, žádost ze dne 7.12.2020, 
vyúčtování ze dne 25.6.2021 ve výši 28 294,00 Kč  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2021 ze dne 17.6.2021 pro MŠ 
Pardubice – Dubina ve výši 15 000,00 Kč na akci Rozloučení s 
předškoláky s programem a vystoupením dětí , žádost ze dne 
11.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace  na 
zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2021 
ÚZ 98071, celkem vyčerpáno 465 760,39 Kč   
 
Pracovní smlouva ze dne 15.5.2017 na práce knihovník, platový 
výměr ze dne 30.12.2019  
Pracovní smlouva ze dne 24.3.2020  na práce samostatný odborný 
referent, platový výměr ze dne 30.9.2021 
Pracovní smlouva ze dne29.11.2006 na práce samostatný odborný 
referent ve státní správě a samosprávě , platový výměr ze dne 
31.7.2020  
Pracovní smlouva ze dne 11.7.2026 na práce samostatný odborný 
referent státní správy a samosprávy, platový výměr ze dne 
30.12.2019 
 
Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v 
pokladní knize částce 4 741,00 Kč souhlasí se zůstatkem 
rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, v rámci provedení 
inventarizace ověřeno na účetní stav k 31.12.2021 
Pokladní doklad - za období 10 /2021 – příjmové a výdajové pokladní 
doklady v číselné řadě od 263 do 306, kontrola včetně zaúčtování 
 
Dohody o provedení práce 
DPP uzavřená dne 16. 8. 2021 s platností od 16. 8. 2021 do 31. 8. 
2021 – v přestěhování zařízení knihovny a knižního fondu 
DPP uzavřená dne 25. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 31. 8. 



 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,   

e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz  

-40 - 

2021 – příprava a úklid prostor pro letní kino na Dubině vč. Zajištění 
pořádku promítání 
DPP uzavřená dne 23. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 30. 9. 
2021 – v administrativní, zaškolovací a konzultační činnosti pro úsek 
přestupků 
Bankovní výpis 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632479/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 - 0 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632639/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 1 996 520,36 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 182890648/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 573 393,48 Kč včetně účtování za období 10/2021 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632022/0300 ve výši zůstatku k 
31.10.2021 – 25 393 847,57 Kč včetně účtování za období 10/2021 
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ověřeny na 
zůstatky ve výkazu FIN 2-12M k 31.10.2021, ověřeno na účetní stav 
dle výkazu rozvaha k 31.2021 - účet 231 rozvaha v rámci provedené 
inventarizace 
 
 
Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu Gordic 
Účetní doklad č. 3020001 o zaúčtování předpisu pohledávky na 
místní poplatek za TKO (1340)ve výši 8 964 650,00 Kč, účetním 
zápisem 315.0360/606.0300, č. 3020003 o zaúčtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů (1341) ve výši 446 800,00 Kč 
účetním zápisem 315.0360/606.0300 
 
Vnitřní předpis a směrnice:  
směrnice pravidla pro poskytnutí darů klubům seniorům z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice III 
směrnice registr smluv (uveřejňovat nad 50 000,00 bez DPH) 
směrnice program pro poskytování dotací z rozpočtu městského 
obvodu Pardubice III (vyplácí se na účet, v případě zvláštního zřetele 
v hotovosti na pokladně do částky 10 000,00, celkový objem pro 
poskytování dotací na kalendářní rok je 200 000,00 maximální výše 
dotace v jednotlivých případech je 25 000,00) 
směrnice cestovní náhrady 
směrnice pokladní operace 
směrnice provádění inventarizace majetku a závazků 
směrnice zadávací řád veřejných zakázek 
směrnice schvalování hospodářských operací a systém zpracování 
účetnictví, evidence majetku  
směrnice pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
směrnice o vedení účetnictví včetně stanovení metody časového 
rozlišení, směrnice o provedení inventarizace, oběh dokladů, vznik a 
evidence pohledávek a závazků, systém finanční kontroly, odpisový 
plán 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 15.2.2021 – stav pohledávek, rozpočtové opatření 
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ze dne 12.4.2021 – rozpočtové opatření, kontrola plnění rozpočtu 
ze dne 15.6.2021 – závěrečný účet, účetní závěrka , rozpočtové 
opatření 
ze dne 14.9.2021 – rozbor hospodaření , směrnice pravidla pro 
hospodaření, rozpočtové opatření 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 12.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva, 
ze dne 6.9.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva  

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu V 

Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.2021, do výkazu byl rozpočet 
naveden ve schválené podobě, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu  
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým dotacím  
Zásady a program pro poskytování dotací  z rozpočtu MO V 
Pardubice v roce 2021, lhůta pro podání žádostí rozdělena do tří 
termínů dle jednotlivých aktivit a činností, zveřejnění ve dnech 
17.12.2020 – 1.2.2022 
Smlouva ze dne 27.7.2021 o  poskytnutí dotace pro spolek Atletika 
Bez Bariér  ve výši 10 000,00 Kč na zajištění akce „Pardubice Bez 
Bariér Open“,  termín vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu 
dotace, konání akce dne 19.9.2021, vyúčtování předloženo ze dne  
11.10.2021 (doloženy FA, výpisy BÚ o platbě), poskytnutí dotace 
schválila  RMO č 201/2021 ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 
25.5.2021 
Smlouva ze dne 10.3.2021 o poskytnutí dotace pro MŠ Pardubice – 
Jesničánky ve výši 6 800,00 Kč na akci „Cestujeme po Zemi“, termín 
vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace, akce proběhla 
v rozmezí únor – červen 2021, vyúčtování předloženo ze dne 
2.6.2021, poskytnutí dotace schválila RMO č. 173/2021 ze dne 
25.2.2021), žádost ze dne 25.1.2021 
Smlouva ze dne 9.8.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO V 
Pardubice pro GameCon, z.s.  ve výši 10 000,00 Kč na akci 
„GamenCon 2021, festival nepočítačových her“ konaných ve dnech 
15.7. – 18.7.2021, vyúčtování předloženo ze dne 30.8.2021, 
poskytnutí dotace schválila  RMO V ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 
24.5.2021 
 
Závěrečný účet za rok 2020 – zveřejnění před projednáním ve dnech 
– 31.5.2021 – 4.7.2022. po schválení zveřejnění na www stránkách 
obce ze dne 1.7.2021 – 5.7.2022, ZMO projednalo a uzavřelo 
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad dne 
23.6.2021 
 
Účetní závěrka – ZMO V schválilo dne 23.6.2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25.11. – 31.3.2021 
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ve výši příjmů 38 619 700,0 Kč, financování 26 515 500,00 Kč, výdajů 
65 132 200,00 Kč, rozpočet sociálního fondu 645 500,00 Kč  
Schválený rozpočet na rok 2021 zveřejněn na www stránkách ve 
dnech 18.12.2020 – 1.2.2022, ZMO V schválilo dne 16.12.2020, 
rozhodlo o pravomocech pro  Radu MOV k provádění rozpočtových 
opatření 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 
aktualizace zveřejněn ze dne  18.12.2020 
 
Rozpočtová opatření 
Rozpočtová opatření schválená  Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 25.2.2021, zveřejnění ze dne 26.2.2021 (poskytnuté dotace) 
První změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 10.3.2021, zveřejnění ze 
dne 16.3.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 22.4.2021, zveřejnění ze dne 23.4.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 13.5.2021, zveřejnění ze dne 14.5.2021 
Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice 
V dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 30.6.2021 (poskytnuté dotace) 
Druhá změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 23.6.2021, zveřejnění ze 
dne 1.7.2021 
Třetí změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 22.9.2021, zveřejnění ze 
dne 6.10.2021 
Rozpočtová opatření schválené Radou městského obvodu  Pardubice 
V dne 4.11.2021, zveřejnění ze dne 11.11.2021 
Čtvrtá změna rozpočtu schváleno ZMO, usnesením136/2021Z dne 
15.12.2021, zveřejněno dne16.12.2021 
Rozpočtové opatření schváleno RMO, usnesením 246/2022 dne 
6.1.2022, zveřejněno 12.1.2022 
 
Zápisy z jednání rady ze dne 25.2.2021, 22.4.2021, 13.5.2021, 
23.6.2021, 4.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 6.1.2022 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
10.3.2021, 23.6.2021, 22.9.2021, 15.12.2021 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým dotacím – dotace na zajištění 
výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 
ve dnech 8. – 9.10.2021, dle předběžného vyúčtování čerpáno 
celkem  604 145,90 Kč , skutečně čerpáno 634 730,49 Kč , kontrola 
čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu 
Ginis 
Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné 
řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti, v číselné řadě 502 - 568, zůstatek pokladny ke dni 
31.12.2021 je nulový ověřeno na stav účtu 261 
dne 23.12. zůstatek v částce 17 768,00 Kč v pokladně převeden 
dokladem č. V4986 a připsán na BÚ 
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Vnitřní předpis a směrnice:  
systém zpracování účetnictví, pokladní operace, pravidla hospodaření 
se sociálním fondem, o cestovních náhradách, inventarizace, 
zadávací řád veřejných zakázek, vedení účetnictví – časové rozlišení, 
vnitřní předpis hospodaření s majetkem, vznik evidence pohledávek a 
závazků, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, sociální fond – 
pro zaměstnance zařazení do organizační struktury Úřadu městského 
obvodu Pardubice 
odpisový plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 
31.12. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 19.4.2021 – čerpání rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové 
opatření 
ze dne 13.6.2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021 
ze dne 13.9.2021 – vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, 
rozpočtové opatření 
 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola vyjádření 
ke stížnosti peticí 
ze dne 9.6.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí 
dotací, kontrola poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020 
ze dne 8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 
2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, odměny 
vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy zastupitelů za 
rok 2021 
 
Bankovní výpisy 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570255/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 11 445 606,43 Kč, 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570036/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 21 907 258,88 Kč, 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181568024/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021- 9 084 447,81 Kč, ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet 
rozvahy 231 
vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188587930/0300 ve výši zůstatku k 
31.12.2021 – 436 875,83 Kč 
ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet rozvahy 236 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 6.12.2021 a 13.12.2021 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 4.2. 2022. 
Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.1.2021 a ukončení 
ke dni 15.2.2022 
Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence účetní 
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program EMA Ginis 
Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
IV 

Kniha došlých faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 2021 
Kniha odeslaných faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 
2021 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021do 
výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě  
Rozvaha k 31.8., 31.10.2021, k 31.12.2021 
Příloha k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic  
 
Zápisy z jednání zastupitelstva MOIV ze dne 21.12.2020, 29.3.2021, 
28.6.2021, 27.9.2021, 20.12.2021 
Zápisy z jednání rady MOIV ze dne 7.12.2020, 25.1.2021, 15.3.2021, 
29.3.221, 26.4.2021, 19.7.2021, 4.8.2021, 6.9.2021, 11.10.2021, 
8.11.2021, 6.12.2021, 15.12.2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 3.12. – 22.12.2020 
ve výši příjmů a výdajů 33 894 400,00 Kč včetně zapojení  rozpočtu 
sociálního fondu a položky 8115  
 
Rozpočtová opatření  
RO č. 1  - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 6.4.2021, 
ZMO schválilo dne 29.3.2021 
RO č. 2 nebylo schváleno  
RO č. 3  - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 1.7.2021, 
RO č. 4  - zveřejnění po schválení ze dne 5.8.2021, schválila rada MO 
dne 4.8.2021   
RO č 5 - schváleno RM dne 6.9.2021, zveřejněno dne 5.10.2021 
RO č 6 - schváleno ZM dne 8.11.2021, zveřejněno dne 15.11.2021 
RO č.7 - schváleno RM dne 20.12.2021, zveřejněno dne 28.12.2021 
 
Schválený rozpočet dle návrhu schválilo ZMO dne 21.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024, zveřejnění po 
schválení ze dne 29.12.2020,  návrh zveřejněn ve dnech 3.12.2020 
do doby schválení dne 21.12.2020, schválení ZMO dne 21.12.2020 
 
Smlouva a další materiály k přijatých účelovým dotacím - neinvestiční 
dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny celkem 
předběžně vyčerpáno 164 671,08 Kč  
 
Faktury přijaté  v číselné řadě 340  - 397, kontrola ověření dle zákona 
o finanční kontrole, kontrola účtování předpisu závazku, došlé faktury 
za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 4210054, včetně 
předpisu od č. 398/2021 do 491/2021 
Došlé faktury za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 
4210054, včetně předpisu od č. 398/2021 do 491/2021 
 
Vnitřní předpisy a směrnice - o časovém  rozlišení, evidence a 
odepisování majetku  včetně dodatků č, 1 – 4, podpisové vzory, 
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směrnice o finanční kontrole, směrnice o inventarizaci  
 
Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v 
pokladní knize částce 35 038,00 Kč souhlasí se zůstatkem 
rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, pokladní deník veden v 
účetním programu Ginis Express POK 
 
Dohody o provedení práce 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – zápisu vedení kroniky obec Mětice 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – příprava a úklid prostor v Obecním domě v Nemošicích 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 3. 
2021 – katalogizace knih 
DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 1. 6. 2021 do 31. 8. 
2021 – zástup knihovnice v místní knihovně v Pardubičkách 
 
Dohody o provedení činnosti 
DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – knihovník Místní knihovny Nemošice 
DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021 – úklid prostor budov 
 
Pracovní smlouvy 
pracovní smlouva ze dne 18. 10. 2000 - referent OESVV – platový 
výměr ze dne 2. 1. 2020 
pracovní smlouva ze dne 5. 9. 2002 - referent přestupků – platový 
výměr ze dne 2. 1. 2020 
 
Dohoda o hmotné odpovědnosti 
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 – finanční 
prostředky související s výběrem blokových pokut 
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2016 – finanční 
prostředky související s vedením pokladní činnosti 
 
Odměny zastupitelstva 
počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 154 
usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 od 1. 11. 2018, 
kontrola výplaty odměn v souladu s nařízením vlády na mzdové listy 
za rok 2021, mzdové listy zastupitelů za rok 2021 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s., č.ú. 19 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 
10. 2021 – 18 192 984,56 Kč 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 
10. 2021 – 2 910 240,74 Kč 
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech nebyly v souladu s 
výkazem rozvaha k 31.8., k 31. 10. 2021, stav celkem je 23 330 
461,69 Kč. 
Běžný účet vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205459389/0800 ve výši zůstatku 
233 506,66 Kč, vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205459389/0800 ve výši 
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zůstatku 20 311 741,51 Kč (příjmový účet) k 31.12.2021, vedený u 
ČS, a.s. č.ú. 27-1205459389/0800 (výdajový účet) ve výši zůstatku 2 
859 551,17 Kč k 31.12.2021 – výše zůstatku byla ověřena na účetní 
stav dle výkazu rozvaha – účet 231 v celkové výši 23 404 799,34 Kč, 
číslo výpisu 116 – 127 za období 12/2021 včetně účtování 
Běžný účet sociálního fondu vedený u ČS, a.s. č.ú. 107-
1205459389/0800 ve výši 443 372,95 Kč, výše zůstatku byla ověřena 
na  účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 236 k 31.12.2021 
 
Dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konaných ve dnech 8. a 9.101.201, celkem předběžně vyčerpáno 164 
671,08 Kč, konečné čerpání ve výši 165 755,08 Kč , kontrola čerpání 
a uznatelnost výdajů bez nedostatků 
 
Inventarizace – plán inventur ze dne 7.12.2021, okamžik zahájení a 
ukončení ve dnech 31.12.2021 – 21.1.2022, proškolení členů 
inventarizační komise ze dne 6.12.2021, zpráva o provedení 
inventarizace ze dne 10.2.2022, majetková evidence účetní program 
Gordic 
 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV č. 589/2021/3 pro TJ Sokol Mnětice ve výši 
10 000,00 Kč na akci „Výměna ochranných sítí kolem fotbalových 
hřišť“, žádost ze dne 29.4.2021, , termín vyúčtování dotace do 
30.11.2021, vyúčtování dotace ze dne 29.11.2021, celkové náklady 
akce ve výši 11 662,00 Kč, předložena Fa včetně její platby na BU 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV č. 588/2021/3 pro SK Nemošice, z.s. ve 
výši 10 000,00 Kč na akci „Pořízení nových sítí pro 7 ks branek“, 
žádost ze dne 28.4.2021, termín vyúčtování do 30.11.2021, 
vyúčtování předloženo ze dne 25.11.2021, doložena faktura včetně 
její platby na BÚ, celková výše 10 333,40 Kč 
Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu MO  Pardubice IV č. 570/2001/3 pro TJ Pardubičky, z.s. ve 
výši 10 000,00 Kč  na akci „Dotace na částečnou úhradu energií TJ 
Pardubičky“, žádost ze dne 29.4.2021, vyúčtování předloženo ze dne 
22.11.2021, celkové náklady ve výši 13 000,00 Kč , doložena faktura 
včetně její platby na BÚ  
Smlouvy  v souladu se směrnicí č. 3/2015 o poskytování dotace z 
rozpočtu MO Pardubice IV, dodatku č. 1/20217 ke směrnici č. 3/2015, 
dotační program schválen dne 7.12.2020,  smlouva schválena radou 
města dne 17.5.2021, kontrola účtování dle výkazu FIN 2 12M dle 
rozpočtové skladby na 3419/5222 
 
Pokladna 
pokladní příjmové a výdajové doklady v číselné řadě 476 – 523 , 
včetně zaúčtování 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 
735,00 Kč 
zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 
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Pokladní kniha (deník) 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize částce 35 
038,00 Kč souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 
2021 
zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 
735,00 Kč 
zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 
pokladní deník veden v účetním programu Ginis Express POK 

Písemnosti využití při 
přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VII 

Kniha došlých faktur 
Za období 12/2021 vedena v systému Gordic software – KDF, 
ověřeno na účet 321 k 31.12.2021 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021 
Účetní rozvrh - veden v účetním programu Gordic 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení finančních 
prostředků minulých let a sociálního fondu ve výši 56 574 500,00  Kč, 
výdajů ve stejné výši, rozpočet sociálního fondu ve výši 465 600,00 
Kč, zveřejnění ve dnech 30.11.2020 do 5.1.2021 
 
Rozpočtová opatření ZMO pověřilo  Radu MO pravomoc schvalovat 
rozpočtová opatření dne 16.12.2020 
RO. 1/2021 ze dne 13.1.2021, zveřejnění ze dne 12.2.2021 
Změna rozpočtu č. 1 - rozpočtové opatření č. 2, ZMO schválilo dne 
10.3.2021, zveřejnění dne 29.3.201 
RO č. 3/2021 – schválila RMO dne 14.4.2021, zveřejnění  ze dne 
20.4.2021 
Změna rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatření č. 4 schválilo ZMO dne 
9.6.2021, zveřejnění ze dne 24.6.2021 
Změna rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatření č. 5 schválilo ZMO dne 
22.9.2021, zveřejnění ze dne 20.9.2021 
Rozpočtové opatření č. 6 – schválila  RMO dne 10.11.2021, 
zveřejněno dne 29.11.2021 
 
Schválený rozpočet na rok 2021, schválení ZMO ze dne 16.12.2020, 
zveřejnění po schválení ze dne 6.1.2021 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023, ZMO schválilo 
dne 16.12.2020, zveřejnění před schválením ve dnech 30.11. – do 
doby schválení, po schválení zveřejněn dne 5.1.2021 
 
Závěrečný účet- ZMO projednalo závěrečný účet dne 9.6.2021 včetně 
účetní závěrky  
 
Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu 
Účetní doklad č. 7020011 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 152 950,00 Kč, č. 
70200012 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu pohledávky na 
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místní poplatek za odpady ve výši 4 019 600,00 Kč účetním zápisem 
315 
 
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace na 
zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071, 
dle předběžného vyúčtování bylo vyčerpáno celkem 176 595,17 Kč, 
skutečně čerpáno 178 450,17 Kč, požadavek na dokrytí ve výši  
1 855,00 Kč, účtováno jako pohledávka na účtu 346 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 11. 11. 2021. 
Proškolení inventarizační komise ze dne 9 12. 2021. 
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28. 1. 2022. 
Inventurní soupisy k 31. 12. 2021, majetková evidence účetním 
program EMA Ginis 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 
10.3.2021, 9.6.2021, 22.9.2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení – dne 13.1.2021 (schválení 
dotací poskytnutých z rozpočtu MO) 
 
Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha č. 1 a 2 vedena v programu 
Ginis, pokladna příjmová za období 12/2021 v číselné řadě 945-975 
pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady za období 9/2021 v číselné 
řadě 833 – 864 
pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady za období 9/2021 v číselné 
řadě 182 – 209 
konečný zůstatek pokladny č.1 a č.2 v částce 42 136,- Kč ověřen na 
účetní stav dle výkazu rozvahy – účet 261 
pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové 
částce 12 794,00 Kč 
pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové 
částce 3 502,00 Kč 
konečný stav pokladny č. 1 a č.2 v částce 16 296,00 Kč, ověřeno na 
účet rozvahy  
Účetní doklady za období 9 – 12/2021 v číselné řadě 7530001 – 
7530014 o účtování příjmové pokladny a v číselné řadě 7930001 – 
7930014 o výdajové pokladně  
 
Pokladní doklad 
pokladní výdajové doklady v číselné řadě 192 – 209 za období  
9 2021 
pokladní příjmové doklady v číselné řadě 845 – 864 za období  
9 /2021 
doklady obsahovaly předepsané náležitosti 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 20. 4. 2021 – 
příjemce spolek Tělovýchovná jednota Sokol, z.s., oddíl kopané z 
rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 12 000,- Kč - na 
nákup cen a propagaci turnaje, ozvučení, příprava plochy…... Termín 
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vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského 
obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě žádosti ze dne  
5. 11. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo předloženo závěrečné 
vyúčtování dotace ze dne 12. 7. 2021 spolu s doklady. 
Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 21. 6. 2021 
Sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu poskytovatele. Dotace 
poskytnuta ve výši 7 000,- Kč - na nohejbalový turnaj trojic „O pohár 
starosty“. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena 
Radou městského obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě 
žádosti ze dne 13. 12. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo 
předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 27. 6. 2021 spolu s 
doklady. 
 
Zápisy z finančního výboru 2021 
ze dne 8. 3. 2021 – návrh změny rozpočtu 
ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, žádost Římskokatolické farnosti 
ze dne 20. 9. 2021 – vyhodnocení plnění rozpočtu 
Zápisy z kontrolního výboru 2021 
ze dne 17. 2. 2021 – kontrola darovacích smluv fyzickým i právnickým 
osobám v období roku 2019 - 20221 
ze dne 9. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola 
zastupitelstva 
 
Bankovní výpis 
vedený u ČS, a.s. č.ú.27 – 1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 7 209 023,18 Kč včetně účtování za období 9/2021, výše 
zůstatku 4 134 283,16 Kč k 31.12.2021 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205458319/ 0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 20 070 817,16Kč včetně účtování za období 9/2021, výše 
zůstatku 14 308 735,60 Kč k 31.12.2021 
vedený u ČS, a.s. č.ú.19-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021– 21 557 398,31Kč, ve výši zůstatku 34 069 898,79 Kč k 
31.12.2021 
včetně účtování za období 9/2021 
výpisy ověřeny na účet rozvahy 231 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v 
rámci provedení inventarizace 
vedený u ČS, a.s. č.ú.107-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 70 682,57 Kč, výše zůstatku 61 134,91 Kč k 31.12.2021 
ověřeno na účet rozvahy 236 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci 
provedené inventarizace 
vedený u ČS, a.s. č.ú. 182-1205458319/0800ve výši zůstatku k 
30.9.2021 – 105 941,20Kč, výše zůstatku 105 932,64 Kč k 
31.12.2021 
ověřeno na účet rozvahy 245 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci 
provedené inventarizace 
 
Dohody o provedení práce 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 – roznos zpravodaje 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 – správce objektu 
lesoparku 
dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 – správce objektu 
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dětského hřiště a sportoviště 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 
dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 
dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 

Problematika HC 
Dynamo Pardubice, 
a. s. 

Zápis a usnesení ZM ze dne 31. 3. 2022 - na zasedání ZM se řešila 
problematika HC Dynamo Pardubice a.s.: 
ZM schvaluje akceptaci návrhu společnosti Hokej Pce 2020 s.r.o. 
obsažené v dopisu nazvaném jako "Potvrzení společnosti HokejPce 
2020 s.r.o. ohledně podmíněného odkladu vybraných investic v 
Akcionářské dohodě", jenž byl doručen městu Pardubice dne 9. 3. 
2022. Jednalo by se o podmíněné realizace následujících investic: 
- Rekonstrukce restaurace (č. 10.1.4. Akcionářské dohody) 
- Třetí ledová plocha (čl. 10.1.5. Akcionářské dohody) 
ZM bere na vědomí stav soudních řízení vedených se společností 
HokejPce 2020 s.r.o. - stav nezměněn od stavu, který je již popsán v 
Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření SMP za r. 2021. 
Ke dni konečného přezkoumání nově k této problematice předloženo: 
Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - 
ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze 
prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 
Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím. 
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na 
zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo 
opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., 
jakožto navrhovatele. Doloženo Odvolání podané HC Dynamo 
Pardubice, a. s. dne 8. 2. 2022 proti usnesení Krajského soudu v 
Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, ze dne 21. 1. 2022, B 
1078/RD279/KSHK - Řízení ve věci dosažení shody mezi zápisem 
skutečnosti v obchodním rejstříku a skutečným stavem dle § 78 z.v.r. 
Odvolání doplněno podáním ze dne 24. 2. 2022. 
Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za 
r. 2021 ukončeno. 

Přiznání k dani 
právnických osob za 
rok 2020 

za rok 2020 
městu vznikla daňová povinnost ve výši 46 796 620,00 Kč , dle 
výkazu FIN 2 12 M v příjmech proúčtováno na 1122, ve výdajích na 
6399/5365 

Rozpočet 
příspěvkových 
organizací na rok 
2021 

Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ Josefa Ressla na rok 2021 
schválen Radou města dne 14.12.2020  
Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause na 
rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020  
Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na rok 2021 schválen 
Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Korálek na rok 2021 schválen 
Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice 
na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Lentilka DRC na rok 2021 schválen 
radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Komorní filharmonie Pardubice na 
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rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Rozpočet příspěvkové organizaci Turistické informační centrum 
Pardubice na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 
příspěvkových 
organizací 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ Josefa 
Ressla na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Pardubice , A. Krause na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Korálek na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Alfa Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Lentilka DRC na 
roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Komorní 
filharmonie Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města 
dne 14.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Turistické 
informační centrum Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen radou 
města dne 14.12.2020 

Účetní závěrka 
města za r. 2020 

Za Statutární město Pardubice včetně městských obvodů schválena 
usnesením ZM č. Z/2387/2021 ze dne 24. 6. 2021. Stejným 
usnesením schválen také výsledek hospodaření města za r. 2020 ve 
výši 148.266.892,66 Kč. 
Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.  

Účetní závěrka 
příspěvkových 
organizací 

Účetní závěrka příspěvkových organizací k 31.12.2020. 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ Josefa Ressla 
schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ a MŠ Pardubice , 
A. Krause schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Kamínek 
Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Korálek schválila 
Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Lentilka DRC, 
Pardubice - Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 
usnesením č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 DDM ALFA , 
Pardubice -Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Komorní filharmonie 
Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Turistické informační 
centrum Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením 
č.R/5654/2021 
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 ROZVAHA  
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 NS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466859111  

 fax   

 e-mail posta@mmp.cz  

 WWW stránky   

  
 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

    

 
Podpisový záznam   

Podpisový záznam  
 

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 14:44:07 
   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 
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položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
   1 2 3 4 

 

 AKTIVA CELKEM  63 632 523,53 7 612 646,58 56 019 876,95 41 658 829,50 

 

A.  Stálá aktiva  9 663 323,26 6 792 048,42 2 871 274,84 3 728 940,64 
 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  237 516,70 235 899,70 1 617,00 2 541,00 

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

 2. Software 013 69 496,00 67 879,00 1 617,00 2 541,00 
 3. Ocenitelná práva 014     

 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 168 020,70 168 020,70   
 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     
 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035     

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  9 425 806,56 6 556 148,72 2 869 657,84 3 726 399,64 

 1. Pozemky 031     
 2. Kulturní předměty 032     

 3. Stavby 021     

 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 114 468,94 2 700 555,00 1 413 913,94 1 733 437,94 
 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 829 249,72 3 829 249,72   

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 68 336,00 26 344,00 41 992,00 50 536,00 
 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 413 751,90  1 413 751,90 1 942 425,70 

 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     
 III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     
 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

 4. Dlouhodobé půjčky 067     

 5. Termínované vklady dlouhodobé 068     
 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053     
 IV.  Dlouhodobé pohledávky      

 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     
 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466     
 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     



Licence: S00B (mmp O) XCRGURUA / RUA2  (14022019 14:05 / 201902181353) 
 0000ALV070Y1 
   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
   1 2 3 4 

 

28.01.2022 14:44:07 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 3 / 6 

 

B.  Oběžná aktiva  53 969 200,27 820 598,16 53 148 602,11 37 929 888,86 

 I.  Zásoby      

 1. Pořízení materiálu 111     
 2. Materiál na skladě 112     

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     
 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123     

 7. Pořízení zboží 131     
 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139     
 II.  Krátkodobé pohledávky  1 272 919,17 820 598,16 452 321,01 459 127,92 

 1. Odběratelé 311 32 834,58 28 488,73 4 345,85 1 979,00 

 2. Směnky k inkasu 312     
 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313     

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 116 550,00  116 550,00 163 200,00 
 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 088 302,07 792 109,43 296 192,64 255 338,96 

 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317     
 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319     

 9. Pohledávky za zaměstnanci 335     

 10. Sociální zabezpečení 336     
 11. Zdravotní pojištění 337     

 12. Důchodové spoření 338     

 13. Daň z příjmů 341     
 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     

 15. Daň z přidané hodnoty 343     

 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     
 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 1 855,00  1 855,00 14 000,00 

 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361     
 24. Pevné termínové operace a opce 363     

 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369     

 26. Pohledávky z finančního zajištění 365     
 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367     

 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     
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 30. Náklady příštích období 381     

 31. Příjmy příštích období 385     
 32. Dohadné účty aktivní 388     

 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 33 377,52  33 377,52 24 609,96 

 III.  Krátkodobý finanční majetek  52 696 281,10  52 696 281,10 37 470 760,94 
 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     
 3. Jiné cenné papíry 256     

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245 105 932,64  105 932,64 103 403,63 
 9. Běžný účet 241     

 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 52 512 917,55  52 512 917,55 37 292 105,91 

 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 61 134,91  61 134,91 50 983,40 
 15. Ceniny 263     

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261 16 296,00  16 296,00 24 268,00 
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Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  
   1 2  

 

 PASIVA CELKEM  56 019 876,95 41 658 829,50   

 

C.  Vlastní kapitál  54 908 526,05 40 477 038,37   

 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  -66 544 857,54 -60 261 011,70   
 1. Jmění účetní jednotky 401 -60 236 496,87 -53 952 651,03   

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403     
 4. Kurzové rozdíly 405     

 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 308 360,67 -6 308 360,67   

 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     
 7. Opravy předcházejících účetních období 408     

 II.  Fondy účetní jednotky  61 134,91 50 983,40   

 6. Ostatní fondy 419 61 134,91 50 983,40   
 III.  Výsledek hospodaření  121 392 248,68 100 687 066,67   

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  20 705 182,01 10 533 617,70   

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     
 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 100 687 066,67 90 153 448,97   
 

D.  Cizí zdroje  1 111 350,90 1 181 791,13   
 I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     
 II.  Dlouhodobé závazky  105 932,21 103 399,52   

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     
 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453     

 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 105 932,21 103 399,52   

 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456     
 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457     

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472     
 III.  Krátkodobé závazky  1 005 418,69 1 078 391,61   

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282     
 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 35 442,82 24 834,23   
 6. Směnky k úhradě 322     

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 32 353,99 27 900,44   

 8. Závazky z dělené správy 325     
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 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 10. Zaměstnanci 331 436 289,00 359 474,00   

 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     
 12. Sociální zabezpečení 336 221 358,00 250 471,00   

 13. Zdravotního pojištění 337 101 262,00 115 869,00   

 14. Důchodové spoření 338     
 15. Daň z příjmů 341     

 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 867,00 132 657,00   

 17. Daň z přidané hodnoty 343 1 295,88 13 949,94   
 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     

 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     

 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     
 27. Krátkodobé závazky z ručení 362     

 28. Pevné termínové operace a opce 363     

 29. Závazky z neukončených finančních operací 364     
 30. Závazky z finančního zajištění 366     

 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368     

 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     
 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     

 35. Výdaje příštích období 383     

 36. Výnosy příštích období 384     
 37. Dohadné účty pasivní 389 107 550,00 152 200,00   

 38. Ostatní krátkodobé závazky 378  1 036,00   

* Konec sestavy * 
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 NS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466859111  

 fax   

 e-mail posta@mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

    

 
Podpisový záznam   

Podpisový záznam  
 

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 14:45:35 

Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 
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   1 2 3 4 

 

A.  NÁKLADY CELKEM  18 342 161,78  22 891 873,42  

 

 I.  Náklady z činnosti  18 219 048,05  22 513 771,78  

 1. Spotřeba materiálu 501 482 870,65  640 636,18  

 2. Spotřeba energie 502 259 439,80  247 811,46  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

 4. Prodané zboží 504     

 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

 6. Aktivace oběžného majetku 507     

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

 8. Opravy a udržování 511 2 366 836,84  5 186 838,48  

 9. Cestovné 512 621,00  1 582,00  

 10. Náklady na reprezentaci 513 33 379,00  30 120,00  

 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

 12. Ostatní služby 518 3 979 129,57  4 060 558,01  

 13. Mzdové náklady 521 7 209 919,00  7 847 892,00  

 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 174 374,00  2 394 980,00  

 15. Jiné sociální pojištění 525 22 654,00  24 535,00  

 16. Zákonné sociální náklady 527 223 157,29  175 242,00  

 17. Jiné sociální náklady 528 347 425,00  389 931,00  

 18. Daň silniční 531     

 19. Daň z nemovitostí 532     

 20. Jiné daně a poplatky 538     

 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

 23. Jiné pokuty a penále 542     

 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 61 753,50  44 690,00  

 25. Prodaný materiál 544     

 26. Manka a škody 547     

 27. Tvorba fondů 548 360 416,01  389 739,65  

 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 328 992,00  442 360,00  

 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553   124 506,00  

 31. Prodané pozemky 554     

 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 28 239,59  25 333,37  

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 73 087,49  90 483,72  

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 119 997,50  305 536,19  

 36. Ostatní náklady z činnosti 549 146 755,81  90 996,72  
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 II.  Finanční náklady  8,73  56,64  

 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

 2. Úroky 562     

 3. Kurzové ztráty 563     

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

 5. Ostatní finanční náklady 569 8,73  56,64  
 

 III.  Náklady na transfery  123 105,00  378 045,00  

 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 123 105,00  378 045,00  
 

 V.  Daň z příjmů      

 1. Daň z příjmů 591     

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B.  VÝNOSY CELKEM  39 047 343,79  33 425 491,12  

 

 I.  Výnosy z činnosti  5 646 109,68  5 469 349,37  

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 83 190,00  84 498,00  

 3. Výnosy z pronájmu 603 538 460,90  508 743,24  

 4. Výnosy z prodaného zboží 604     

 5. Výnosy ze správních poplatků 605 54 170,00  43 360,00  

 6. Výnosy z místních poplatků 606 4 484 329,00  4 224 426,00  

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 185,00  1 185,00  

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 80,67  407,52  

 10. Jiné pokuty a penále 642 113 300,00  76 700,00  

 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     

 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646   136 000,00  

 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

 16. Čerpání fondů 648 350 264,50  390 726,08  

 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 21 129,61  3 303,53  
 

 II.  Finanční výnosy  4 570,94  4 658,44  

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

 2. Úroky 662 4 570,94  4 658,44  
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 3. Kurzové zisky 663     

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     

 6. Ostatní finanční výnosy 669     
 

 IV.  Výnosy z transferů  197 624,17  532 045,31  

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 197 624,17  532 045,31  
 

 V.  Výnosy ze sdílených daní a poplatků  33 199 039,00  27 419 438,00  

 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     

 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682     

 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 33 199 039,00  27 419 438,00  

 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685     

 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686     

 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688     

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      

 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 20 705 182,01  10 533 617,70  

 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 20 705 182,01  10 533 617,70  

* Konec sestavy * 
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 PŘÍLOHA 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 NS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466859111  

 fax   

 e-mail posta@mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

    

 
Podpisový záznam   

Podpisový záznam  
 

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 13:31:53 
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) 
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. 

 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) 
Účetní jednotka aplikuje změny obecně závazných předpisů o účetnictví. V r. 2021 nedošlo ke změnám metody odepisování a tvorby opravných položek. 

 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 
Dohadné položky se tvoří zejména dle výše záloh. Hranice pro časové rozlišení a podrobnosti k časovému rozlišování jsou stanoveny ve vnitřní směrnici pro vedení účetnictví. Ocenění reálnou hodnotou 
majetku určeného k prodeji se používá v případě dosažení hranice významnosti stanovené ve vnitřní směrnici. 

Na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován majetek od 7 tis. Kč vč., na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč vč. V r. 2021 se vyřazoval opotřebený majetek. 

Tvorba opravných položek k pohledávkám byla dle směrnice proúčtována k 31. 12. 2021. 

Dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrným způsobem čtvrtletně dle odpisového plánu. Pro účtování zásob se používá varianta B. Sociální fond se účtuje výsledkově. 
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 
 

Číslo  Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky  838 318,51  793 865,02  

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 19 540,00  19 540,00  

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 795 270,52  762 208,02  

3. Vyřazené pohledávky 905 23 507,99  12 117,00  

4. Vyřazené závazky 906   

5. Ostatní majetek 909   

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911   

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913   

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914   

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915   

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951   
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2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952   

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954   

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955   

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956   

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VII. Další podmíněné závazky    

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984   

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985   

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986   

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty    

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991   

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992   

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993   
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4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994   

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 838 318,51  793 865,02  
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) 

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) 
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. 
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B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) 
 

 

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) 
 

 

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 
0,00 V r. 2021 nedošlo k žádnému případu vzájemného zúčtování částek, které by bylo významnou informací, tzn. které by přesáhlo hranici významnosti stanovenou  ve vnitřní směrnici pro 

vedení účetnictví. 
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 
 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti   
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 
 

  

 

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 
 

 

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 
 
 

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 
 
 

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 
 

 Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti 

 

Položka  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50 983,40  

G.II. Tvorba fondu 360 406,00  

1. Přebytky hospodaření z minulých let  

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce  

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 360 406,00  

4. Ostatní tvorba fondu  

G.III. Čerpání fondu 350 254,49  

G.IV. Konečný stav fondu 61 134,91  
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy 
 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

G. Stavby     

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu     

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby     

 

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy 
 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

H. Pozemky     

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky     
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 
 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou   

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

 

 

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 
 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

 

 

* Konec sestavy * 
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 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 NS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 

 

Sestavený ke dni 31. prosinci 2021 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační 
číslo 

00274046  hlavní 
činnost 

Pronájem a správa vlastních nebo 
pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší 
činnost 

 

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466859111  

 fax   

 e-mail posta@mmp.cz  

 WWW 
stránky 

  

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

    

 
Podpisový záznam   

Podpisový záznam  
 

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 14:46:37 
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Č.polož
ky 

Název položky Účetní období 

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu  37 470 760,94 

 A. Peněžní toky z provozní činnosti  20 968 008,00 
 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním  20 705 182,01 
 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)  357 231,59 
 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 328 992,00 
 A.I.2. Změna stavu opravných položek 28 239,59 
 A.I.3. Změna stavu rezerv  
 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku  
 A.I.5. Výnosy z podílů na zisku  
 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace  
 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)  -94 405,60 
 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -21 432,68 
 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -72 972,92 
 A.II.3. Změna stavu zásob  
 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku  
 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)   
 A.IV. Přijaté podíly na zisku   
 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv  -3 785 085,39 

 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv  -3 785 085,39 
 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv   
 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku  
 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  
 B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji  
 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)   
 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek  -1 957 402,45 

 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)  -1 959 935,14 
 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)  2 532,69 
 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)   
 F. Celková změna stavu peněžních prostředků  15 225 520,16 

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)   

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni        R. = P. + F. + H.  52 696 281,10 

 KONTROLNÍ ČÍSLO  (v tom)  52 696 281,10 

  ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2  52 696 281,10 
  PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY   
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 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2021 
 IČO: 00274046 
 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 
 NS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021 
 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační 
číslo 

00274046  hlavní 
činnost 

Pronájem a správa vlastních nebo 
pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší 
činnost 

 

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 
 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466859111  

 fax   

 e-mail posta@mmp.cz  

 WWW 
stránky 

  

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

    

 
Podpisový záznam   

Podpisový záznam  
 

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 14:47:41 
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Č.polož
ky 

Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období 

 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 40 477 038,37  50 683 332,34  36 251 844,66  54 908 526,05  

 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 60 261 011,70- 720 624,43  7 004 470,27  66 544 857,54- 
 A.I. Jmění účetní jednotky 53 952 651,03- 720 624,43  7 004 470,27  60 236 496,87- 
 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit 

s majetkem státu 
-   - 

 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci -   - 
 3. Bezúplatné převody -   - 
 4. Investiční transfery -   - 
 5. Dary -   - 
 6. Ostatní - 720 624,43  7 004 470,27  - 
 A.II. Fond privatizace     
 A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     
 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci -   - 
 2. Bezúplatné převody -   - 
 3. Investiční transfery -   - 
 4. Dary -   - 
 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové 

souvislosti 
- -  - 

 6. Ostatní -   - 
 A.IV. Kurzové rozdíly     
 A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití 

metody 
6 308 360,67-   6 308 360,67- 

 1. Opravné položky k pohledávkám -   - 
 2. Odpisy -   - 
 3. Ostatní -   - 
 A.VI. Jiné oceňovací rozdíly     
 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů -   - 
 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji -   - 
 3. Ostatní -   - 
 A.VII. Opravy předcházejících účetních období     
 1. Opravy minulého účetního období -   - 
 2. Opravy předchozích účetních období -   - 
 B. Fondy účetní jednotky 50 983,40  360 416,01  350 264,50  61 134,91  
 C. Výsledek hospodaření 100 687 066,67  49 602 291,90  28 897 109,89  121 392 248,68  
 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového 

hospodaření 
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 Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M 
  

 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
  územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 

 sestavený k  12 / 2021 

 (v Kč na dvě desetinná místa) 

 Rok Měsíc IČO  

 2021 12 00274046  

  

 Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice  
  Pernštýnské náměstí 1 

  53021  Pardubice I 

 

UCS: 07274046 Městský obvod Pardubice VII 

 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

a b 1 2 3   

 

0000 1211 23 673 400,00 26 352 800,00 33 199 039,00 140,24 125,98 
0000 1340 3 572 500,00 3 817 500,00 3 891 319,80 108,92 101,93 
0000 1341 145 000,00 150 000,00 153 259,58 105,70 102,17 
0000 1343 100 000,00 340 000,00 367 697,00 367,70 108,15 
0000 1361 44 000,00 47 300,00 54 170,00 123,11 114,52 
0000 4111  176 600,00 176 595,17 ******* 100,00 
0000 4116 14 000,00 23 174,00 23 174,00 165,53 100,00 

0000 27 548 900,00 30 907 374,00 37 865 254,55 137,45 122,51 

2299 2212  15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 

2299  15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 

3314 2111 4 000,00 3 500,00 3 190,00 79,75 91,14 
3314 2324  680,00 680,80 ******* 100,12 

3314 4 000,00 4 180,00 3 870,80 96,77 92,60 

3349 2111  96 800,00 96 800,00 ******* 100,00 

3349  96 800,00 96 800,00 ******* 100,00 

3421 2321  10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 

3421  10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 

3612 2111 5 000,00 7 200,00 9 300,00 186,00 129,17 
3612 2132 150 000,00 240 000,00 262 649,86 175,10 109,44 

3612 155 000,00 247 200,00 271 949,86 175,45 110,01 

3613 2111 20 000,00 24 000,00 25 600,00 128,00 106,67 
3613 2132 220 000,00 288 000,00 317 623,58 144,37 110,29 
3613 2212   80,67 ******* ******* 
3613 2324  1 200,00 2 908,32 ******* 242,36 

3613 240 000,00 313 200,00 346 212,57 144,26 110,54 

3745 2111 5 000,00 7 700,00 7 780,00 155,60 101,04 
3745 2324   3 819,00 ******* ******* 
3745 2329 120 000,00   0,00 ******* 

3745 125 000,00 7 700,00 11 599,00 9,28 150,64 

5311 2212 15 000,00 8 000,00 9 400,00 62,67 117,50 
5311 2324 3 000,00 3 000,00 4 000,00 133,33 133,33 

5311 18 000,00 11 000,00 13 400,00 74,44 121,82 

6114 2329 300 000,00   0,00 ******* 

6114 300 000,00   0,00 ******* 

6171 2324  12 100,00 12 189,81 ******* 100,74 

6171  12 100,00 12 189,81 ******* 100,74 

6310 2141 3 100,00 4 100,00 4 565,89 147,29 111,36 
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6310 3 100,00 4 100,00 4 565,89 147,29 111,36 

6330 4134  425 500,00 30 863 406,00 ******* ******* 
6330 4137  709 300,00 709 313,35 ******* 100,00 
6330 4138   781 000,00 ******* ******* 

6330  1 134 800,00 32 353 719,35 ******* ******* 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 28 394 000,00 32 763 454,00 71 004 561,83 250,07 216,72 
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

a b 1 2 3   

 

2212 5169 90 000,00 120 000,00 69 296,53 77,00 57,75 
2212 5171 1 005 000,00 790 000,00 397 602,27 39,56 50,33 

2212 1 095 000,00 910 000,00 466 898,80 42,64 51,31 

2219 5123 50 000,00 50 000,00 47 070,19 94,14 94,14 
2219 5169  5 000,00 4 235,00 ******* 84,70 
2219 5171 200 000,00 1 100 000,00 955 194,86 477,60 86,84 
2219 6121 33 200 000,00 4 100 000,00 3 425 447,25 10,32 83,55 

2219 33 450 000,00 5 255 000,00 4 431 947,30 13,25 84,34 

2229 5169 25 000,00 25 000,00 1 997,00 7,99 7,99 

2229 25 000,00 25 000,00 1 997,00 7,99 7,99 

2321 5171 150 000,00 250 000,00 223 735,06 149,16 89,49 

2321 150 000,00 250 000,00 223 735,06 149,16 89,49 

2341 5169 1 000 000,00 1 000 000,00  0,00 0,00 

2341 1 000 000,00 1 000 000,00  0,00 0,00 

3299 5021 6 000,00 6 000,00 3 000,00 50,00 50,00 

3299 6 000,00 6 000,00 3 000,00 50,00 50,00 

3314 5021 147 000,00 147 000,00 141 640,00 96,35 96,35 
3314 5031 36 500,00 36 500,00 33 644,00 92,18 92,18 
3314 5032 13 500,00 13 500,00 12 204,00 90,40 90,40 
3314 5038 600,00 600,00 571,00 95,17 95,17 
3314 5136 40 000,00 40 000,00 37 857,00 94,64 94,64 
3314 5137 27 000,00 27 000,00 3 375,00 12,50 12,50 
3314 5139 3 000,00 3 000,00  0,00 0,00 
3314 5153 35 000,00 35 000,00 17 800,00 50,86 50,86 
3314 5154 35 000,00 35 000,00 14 127,90 40,37 40,37 
3314 5162 2 000,00 2 000,00  0,00 0,00 
3314 5169 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 
3314 5171 2 000,00 2 000,00  0,00 0,00 
3314 5424 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 

3314 347 600,00 347 600,00 261 218,90 75,15 75,15 

3319 5169 8 000,00 5 000,00  0,00 0,00 
3319 5222  14 000,00 13 125,00 ******* 93,75 
3319 5493  12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 

3319 8 000,00 31 000,00 25 125,00 314,06 81,05 

3326 5171 18 000,00 8 000,00 500,00 2,78 6,25 

3326 18 000,00 8 000,00 500,00 2,78 6,25 

3341 5166 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 
3341 5171 60 000,00 60 000,00 42 110,00 70,18 70,18 

3341 65 000,00 65 000,00 42 110,00 64,78 64,78 

3349 5021  3 200,00 3 200,00 ******* 100,00 
3349 5139 98 000,00 96 000,00 63 195,00 64,48 65,83 
3349 5161 1 500,00 300,00  0,00 0,00 

3349 99 500,00 99 500,00 66 395,00 66,73 66,73 

3399 5139 5 000,00 7 000,00 4 900,00 98,00 70,00 
3399 5169 3 000,00   0,00 ******* 
3399 5175  1 000,00  ******* 0,00 
3399 5194 90 000,00 90 000,00 58 345,50 64,83 64,83 

3399 98 000,00 98 000,00 63 245,50 64,54 64,54 

3419 5194 1 000,00   0,00 ******* 
3419 5222 250 000,00 158 000,00 66 000,00 26,40 41,77 
3419 5493  11 000,00 11 000,00 ******* 100,00 

3419 251 000,00 169 000,00 77 000,00 30,68 45,56 

3421 5137  10 000,00 9 135,50 ******* 91,36 
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3421 5139 50 000,00 59 000,00 22 504,13 45,01 38,14 
3421 5154 10 000,00 10 000,00 5 331,12 53,31 53,31 
3421 5164  35 000,00 30 557,92 ******* 87,31 
3421 5169 214 000,00 218 000,00 164 634,60 76,93 75,52 
3421 5171 250 000,00 240 000,00 151 849,57 60,74 63,27 
3421 5175  2 000,00 1 375,00 ******* 68,75 
3421 5194  4 000,00 3 408,00 ******* 85,20 
3421 5222  46 000,00 11 981,00 ******* 26,05 
3421 5331  9 000,00 8 999,00 ******* 99,99 
3421 6121  200 000,00 168 916,00 ******* 84,46 

3421 524 000,00 833 000,00 578 691,84 110,44 69,47 

3429 5137 30 000,00 30 000,00  0,00 0,00 
3429 5139 50 000,00 50 000,00  0,00 0,00 
3429 5171 50 000,00 150 000,00  0,00 0,00 
3429 6121  150 000,00  ******* 0,00 

3429 130 000,00 380 000,00  0,00 0,00 

3612 5141 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 
3612 5151 10 000,00 15 000,00 14 967,00 149,67 99,78 
3612 5154 1 000,00   0,00 ******* 
3612 5169 1 000,00 1 000,00 700,00 70,00 70,00 
3612 5909 2 500,00 1 500,00 1 326,00 53,04 88,40 

3612 19 500,00 22 500,00 16 993,00 87,14 75,52 

3613 5151 26 000,00 23 000,00 22 350,69 85,96 97,18 
3613 5169  1 400,00 1 400,00 ******* 100,00 
3613 5909 2 500,00 1 100,00 864,68 34,59 78,61 

3613 28 500,00 25 500,00 24 615,37 86,37 96,53 

3631 5139 5 000,00   0,00 ******* 
3631 5154 20 000,00 18 000,00 14 700,00 73,50 81,67 
3631 5169 20 000,00 38 000,00 35 401,00 177,01 93,16 
3631 5171 10 000,00   0,00 ******* 

3631 55 000,00 56 000,00 50 101,00 91,09 89,47 

3722 5171  100 000,00  ******* 0,00 

3722  100 000,00  ******* 0,00 

3723 5169 825 000,00 830 000,00 659 224,79 79,91 79,42 

3723 825 000,00 830 000,00 659 224,79 79,91 79,42 

3725 5123  100 000,00 39 833,44 ******* 39,83 
3725 5171 100 000,00 100 000,00 40 034,00 40,03 40,03 

3725 100 000,00 200 000,00 79 867,44 79,87 39,93 

3729 5132 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 
3729 5139 15 000,00 15 000,00 5 333,16 35,55 35,55 
3729 5169 15 000,00 15 000,00 6 880,10 45,87 45,87 

3729 35 000,00 35 000,00 12 213,26 34,90 34,90 

3745 5011 1 275 063,00 1 160 127,00 813 406,00 63,79 70,11 
3745 5021 275 000,00 275 000,00 174 500,00 63,45 63,45 
3745 5031 360 395,00 339 252,00 212 438,00 58,95 62,62 
3745 5032 131 042,00 123 362,00 81 311,00 62,05 65,91 
3745 5038 6 100,00 6 100,00 3 992,00 65,44 65,44 
3745 5132 25 000,00 25 000,00 19 114,89 76,46 76,46 
3745 5137 50 000,00 80 000,00 48 366,10 96,73 60,46 
3745 5139 100 000,00 100 000,00 55 998,56 56,00 56,00 
3745 5154 3 000,00 8 000,00 6 489,02 216,30 81,11 
3745 5156 90 000,00 90 000,00 76 670,86 85,19 85,19 
3745 5162 1 000,00 1 000,00 579,36 57,94 57,94 
3745 5164 465 000,00 465 000,00 457 428,40 98,37 98,37 
3745 5166 51 000,00 50 000,00 20 000,00 39,22 40,00 
3745 5167 18 000,00 21 000,00 5 020,00 27,89 23,90 
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3745 5169 2 287 000,00 2 525 000,00 2 166 528,25 94,73 85,80 
3745 5171 155 000,00 155 000,00 128 110,45 82,65 82,65 
3745 5192 35 000,00 35 000,00  0,00 0,00 
3745 5424 10 000,00 42 933,00 36 121,00 361,21 84,13 
3745 5499 114 300,00 114 300,00 78 745,00 68,89 68,89 

3745 5 451 900,00 5 616 074,00 4 384 818,89 80,43 78,08 

4341 5499 15 000,00 15 000,00  0,00 0,00 

4341 15 000,00 15 000,00  0,00 0,00 

5213 5123 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 
5213 5133  30 000,00 24 478,00 ******* 81,59 
5213 5137 30 000,00 30 000,00 2 900,37 9,67 9,67 
5213 5139 70 000,00 40 000,00 6 549,00 9,36 16,37 
5213 5903 4 000,00 4 000,00  0,00 0,00 

5213 114 000,00 114 000,00 33 927,37 29,76 29,76 

5311 5169  10 000,00  ******* 0,00 

5311  10 000,00  ******* 0,00 

5512 5019 2 900,00 2 900,00  0,00 0,00 
5512 5021 40 000,00 40 000,00 26 000,00 65,00 65,00 
5512 5032 4 000,00 4 000,00 2 340,00 58,50 58,50 
5512 5039 1 100,00 1 100,00  0,00 0,00 
5512 5132 10 000,00 10 000,00 1 974,00 19,74 19,74 
5512 5137 19 000,00 19 000,00  0,00 0,00 
5512 5139 18 000,00 18 000,00  0,00 0,00 
5512 5151 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 
5512 5154 8 000,00 8 000,00 6 000,00 75,00 75,00 
5512 5156 18 000,00 18 000,00 1 575,00 8,75 8,75 
5512 5162 6 000,00 6 000,00  0,00 0,00 
5512 5163 9 000,00 9 000,00 5 603,00 62,26 62,26 
5512 5166 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 
5512 5169 10 000,00 10 000,00 9 060,00 90,60 90,60 
5512 5171 40 000,00 40 000,00  0,00 0,00 
5512 5173 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 
5512 5175 2 000,00 2 000,00  0,00 0,00 

5512 200 000,00 200 000,00 52 552,00 26,28 26,28 

6112 5019 7 000,00 7 000,00  0,00 0,00 
6112 5021 89 000,00 89 000,00 62 535,00 70,26 70,26 
6112 5023 1 416 000,00 1 416 000,00 1 367 073,00 96,54 96,54 
6112 5031 230 000,00 257 000,00 241 016,00 104,79 93,78 
6112 5032 136 500,00 146 500,00 138 577,00 101,52 94,59 
6112 5039 2 500,00 2 500,00  0,00 0,00 
6112 5162 7 000,00 7 000,00 4 276,14 61,09 61,09 
6112 5167 10 000,00 10 000,00 310,00 3,10 3,10 
6112 5169 9 000,00 9 000,00 7 665,00 85,17 85,17 
6112 5173 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 
6112 5175 30 000,00 30 000,00 28 142,00 93,81 93,81 
6112 5499 28 860,00 28 860,00 27 045,00 93,71 93,71 

6112 1 970 860,00 2 007 860,00 1 876 639,14 95,22 93,46 

6114 5019  8 999,83 2 382,00 ******* 26,47 
6114 5021  142 458,00 142 458,00 ******* 100,00 
6114 5039  7 337,00 805,00 ******* 10,97 
6114 5133  1 180,00 1 180,00 ******* 100,00 
6114 5139  12 736,17 12 736,17 ******* 100,00 
6114 5161  2 791,00 2 791,00 ******* 100,00 
6114 5164  9 000,00 9 000,00 ******* 100,00 
6114 5169 300 000,00 7 098,00 7 098,00 2,37 100,00 

6114 300 000,00 191 600,00 178 450,17 59,48 93,14 
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6171 5011 4 869 200,00 4 789 200,00 4 228 384,00 86,84 88,29 
6171 5019 3 000,00 3 000,00  0,00 0,00 
6171 5021 142 000,00 142 000,00 110 953,00 78,14 78,14 
6171 5031 1 293 000,00 1 293 000,00 1 074 317,00 83,09 83,09 
6171 5032 470 000,00 470 000,00 392 013,00 83,41 83,41 
6171 5038 22 000,00 22 000,00 18 091,00 82,23 82,23 
6171 5039 1 100,00 1 100,00  0,00 0,00 
6171 5123 10 000,00 60 000,00 33 960,30 339,60 56,60 
6171 5132 13 000,00 13 000,00 4 416,50 33,97 33,97 
6171 5133 2 000,00 2 000,00  0,00 0,00 
6171 5136 80 000,00 80 000,00 39 177,00 48,97 48,97 
6171 5137 170 000,00 220 000,00 84 962,00 49,98 38,62 
6171 5139 199 000,00 200 500,00 114 253,88 57,41 56,98 
6171 5151 30 000,00 30 000,00 24 585,31 81,95 81,95 
6171 5153 150 000,00 150 000,00 88 893,84 59,26 59,26 
6171 5154 100 000,00 100 000,00 84 905,72 84,91 84,91 
6171 5155  1 500,00 1 050,00 ******* 70,00 
6171 5156 22 000,00 22 000,00 14 949,00 67,95 67,95 
6171 5161 50 000,00 50 000,00 31 804,00 63,61 63,61 
6171 5162 45 000,00 45 000,00 25 046,56 55,66 55,66 
6171 5163 4 000,00 4 000,00 3 380,00 84,50 84,50 
6171 5164 13 000,00 13 000,00  0,00 0,00 
6171 5166 190 000,00 190 000,00 60 026,27 31,59 31,59 
6171 5167 120 000,00 117 000,00 50 919,90 42,43 43,52 
6171 5168 150 000,00 150 000,00 113 720,73 75,81 75,81 
6171 5169 281 000,00 331 000,00 181 190,49 64,48 54,74 
6171 5171 550 000,00 550 000,00 451 181,90 82,03 82,03 
6171 5172 20 000,00 20 000,00  0,00 0,00 
6171 5173 20 000,00 20 000,00 621,00 3,11 3,11 
6171 5175 9 000,00 9 000,00 3 504,00 38,93 38,93 
6171 5176 15 000,00 15 000,00  0,00 0,00 
6171 5195 87 500,00 87 500,00  0,00 0,00 
6171 5361 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 
6171 5362 2 000,00 2 000,00  0,00 0,00 
6171 5424 30 000,00 110 000,00 105 263,00 350,88 95,69 
6171 5492 40 000,00 40 000,00  0,00 0,00 
6171 5499 290 600,00 290 600,00 242 490,00 83,44 83,44 
6171 5901 27 840,00 38 740,00  0,00 0,00 
6171 6121  250 000,00 190 722,14 ******* 76,29 

6171 9 522 240,00 9 933 140,00 7 774 781,54 81,65 78,27 

6173 5021  6 400,00 6 400,00 ******* 100,00 
6173 5032  576,00 576,00 ******* 100,00 
6173 5175  424,00 358,00 ******* 84,43 

6173  7 400,00 7 334,00 ******* 99,11 

6310 5163 26 000,00 26 000,00 22 940,20 88,23 88,23 

6310 26 000,00 26 000,00 22 940,20 88,23 88,23 

6330 5342  425 500,00 360 406,00 ******* 84,70 
6330 5345   30 468 000,00 ******* ******* 
6330 5347  2 679 400,00 2 679 400,00 ******* 100,00 
6330 5348   816 000,00 ******* ******* 
6330 6363  32 000 000,00  ******* 0,00 

6330  35 104 900,00 34 323 806,00 ******* 97,77 

6399 5362 60 000,00 60 000,00 28 583,05 47,64 47,64 

6399 60 000,00 60 000,00 28 583,05 47,64 47,64 

6409 5901 1 050 000,00 6 085 780,00  0,00 0,00 

6409 1 050 000,00 6 085 780,00  0,00 0,00 
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 57 040 100,00 70 117 854,00 55 768 711,62 97,77 79,54 
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 
Název Číslo 

položky/řádku 
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

text r 1 2 3   

 

Krátkodobé financování z tuzemska 

 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111    ******* ******* 

 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112    ******* ******* 

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113    ******* ******* 

 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114    ******* ******* 

 Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech kromě 

     

 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 28 646 100,00 37 354 400,00 -15 222 991,15 -53,14 -40,75 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117    ******* ******* 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118    ******* ******* 

Dlouhodobé financování z tuzemska 

 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121    ******* ******* 

 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122    ******* ******* 

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123    ******* ******* 

 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124    ******* ******* 

 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125    ******* ******* 

 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127    ******* ******* 

 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128    ******* ******* 

Krátkodobé financování ze zahraničí 

 Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211    ******* ******* 

 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212    ******* ******* 

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213    ******* ******* 

 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214    ******* ******* 

 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých 
prostředků ze zahraničí 

     

 jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215    ******* ******* 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217    ******* ******* 

 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218    ******* ******* 

Dlouhodobé financování ze zahraničí 

 Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221    ******* ******* 

 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222    ******* ******* 

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223    ******* ******* 

 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224    ******* ******* 

 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225    ******* ******* 

 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227    ******* ******* 

 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228    ******* ******* 

Opravné položky k peněžním operacím 

 Operace z peněžních účtů organizace nemající 
charakter 

     

 příjmů a výdajů vládního sektoru                   
(+-) 

8901   -12 859,06 ******* ******* 

 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902    ******* ******* 

 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905    ******* ******* 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 28 646 100,00 37 354 400,00 -15 235 850,21 -53,19 -40,79 
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

text r 41 42 43   

 

 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 27 534 900,00 30 707 600,00 37 665 485,38 136,79 122,66 

 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 845 100,00 721 280,00 785 587,93 92,96 108,92 

 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030    ******* ******* 

 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 14 000,00 1 334 574,00 32 553 488,52 ******* ******* 

PŘÍJMY CELKEM 4050 28 394 000,00 32 763 454,00 71 004 561,83 250,07 216,72 

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060  1 134 800,00 32 353 719,35 ******* ******* 

 v tom položky: 

 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 
minulých let mezi krajem a obcemi 4061    ******* ******* 

 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi 4062    ******* ******* 

 2227 - Příjmy z finančního vypořádání 
minulých let mezi regionální radou a 
kraji, obcemi a DS 

4063
   ******* ******* 

 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070    ******* ******* 

 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080    ******* ******* 

 2443 - Splátky půjčených prostředků od 
region.rad 4081    ******* ******* 

 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 
veřejných rozpočtů územní úrovně 4090    ******* ******* 

 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100    ******* ******* 

 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110    ******* ******* 

 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111    ******* ******* 

 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 
rozpočtů územní úrovně 4120    ******* ******* 

 *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130    ******* ******* 

 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140  425 500,00 30 863 406,00 ******* ******* 

 * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními 
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi - příjmy 

4145
 709 300,00 709 313,35 ******* 100,00 

 *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146   781 000,00 ******* ******* 

 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150    ******* ******* 

 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170    ******* ******* 

 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180    ******* ******* 

 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181    ******* ******* 

 * 4251 - Investiční převody mezi statutárními 
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi - příjmy 

4182
   ******* ******* 

 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od 
rozpočtů územní úrovně 4190    ******* ******* 

 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191    ******* ******* 

 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 
území jiného okresu 4192    ******* ******* 

 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193    ******* ******* 

 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 
území jiného kraje 4194    ******* ******* 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 28 394 000,00 31 628 654,00 38 650 842,48 136,12 122,20 

 

 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 23 840 100,00 33 417 854,00 51 983 626,23 218,05 155,56 

 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 33 200 000,00 36 700 000,00 3 785 085,39 11,40 10,31 

VÝDAJE CELKEM 4240 57 040 100,00 70 117 854,00 55 768 711,62 97,77 79,54 

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250  35 104 900,00 34 323 806,00 ******* 97,77 

 v tom položky: 

 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260    ******* ******* 

 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270    ******* ******* 

 5325 - Neinvestiční transfery regionálním 
radám 4271    ******* ******* 
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 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 
rozp. územní úrovně 4280    ******* ******* 

 *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 
krajů 4281  425 500,00 360 406,00 ******* 84,70 

 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům 
úz.rozp. 4290    ******* ******* 

 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300   30 468 000,00 ******* ******* 

 * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními 
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi - výdaje 

4305
 2 679 400,00 2 679 400,00 ******* 100,00 

 *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306   816 000,00 ******* ******* 

 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310    ******* ******* 

 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 
minulých let mezi krajem a obcemi 4321    ******* ******* 

 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi 4322    ******* ******* 

 5368 - Výdaje z finančního vypořádání 
minulých let mezi regionální radou a 
kraji, obcemi a DSO 

4323
   ******* ******* 

 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330    ******* ******* 

 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340    ******* ******* 

 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 
reg.radám 4341    ******* ******* 

 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 
veřejným rozp. územní úrovně 4350    ******* ******* 

 6341 - Investiční transfery obcím 4360    ******* ******* 

 6342 - Investiční transfery krajům 4370    ******* ******* 

 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371    ******* ******* 

 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 
rozpočtům územní úrovně 4380    ******* ******* 

 * 6363 - Investiční převody mezi statutárními 
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi - výdaje 

4381
 32 000 000,00  ******* 0,00 

 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400    ******* ******* 

 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410    ******* ******* 

 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. 
radám 4411    ******* ******* 

 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 
veřejným rozpočtům územní úrovně 4420    ******* ******* 

 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421    ******* ******* 

 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 
území jiného okresu 4422    ******* ******* 

 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423    ******* ******* 

 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na 
území jiného kraje 4424    ******* ******* 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 57 040 100,00 35 012 954,00 21 444 905,62 37,60 61,25 

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO 
KONSOLIDACI 4440 -28 646 100,00 -3 384 300,00 17 205 936,86 -60,06 -508,4

0 

 

 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 28 646 100,00 37 354 400,00 -15 235 850,21 -53,19 -40,79 

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460    ******* ******* 

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO 
KONSOLIDACI 4470 28 646 100,00 37 354 400,00 -15 235 850,21 -53,19 -40,79 

 

 

 

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ 
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Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci 
vykazovaného období 

Změna stavu  

text r 61 62 63  

 

Základní běžný účet ÚSC 6010 37 292 105,91 52 512 917,55 -15 220 811,64  

Běžné účty fondů ÚSC 6020 50 983,40 61 134,91 -10 151,51  

Běžné účty celkem 6030 37 343 089,31 52 574 052,46 -15 230 963,15  

Pokladna 6040 24 268,00 16 296,00 7 972,00  
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY 
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

text r 71 72 73   

 

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného 
okresu 

7090    ******* ******* 

 v tom položky: 

 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092    ******* ******* 

 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100    ******* ******* 

 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110    ******* ******* 

 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120    ******* ******* 

 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130    ******* ******* 

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území 
j.okresu 

7140    ******* ******* 

 v tom položky: 

 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150    ******* ******* 

 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od 
veř.roz.úz.úrovně 

7160    ******* ******* 

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území 
jiného okr. 

7170    ******* ******* 

 v tom položky: 

 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180    ******* ******* 

 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190    ******* ******* 

 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi 
obcemi 

7192    ******* ******* 

 6341 - Investiční transfery obcím 7200    ******* ******* 

 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům 
územ.úrovně 

7210    ******* ******* 

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území 
jiného okresu 

7220    ******* ******* 

 v tom položky: 

 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230    ******* ******* 

 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. 
územní úrovně 

7240    ******* ******* 

 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250    ******* ******* 

 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 
územní úrovně 

7260    ******* ******* 

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného 
kraje 

7290    ******* ******* 

 v tom položky: 

 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291    ******* ******* 

 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292    ******* ******* 

 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300    ******* ******* 

 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310    ******* ******* 

 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320    ******* ******* 

 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330    ******* ******* 

 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340    ******* ******* 

 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350    ******* ******* 

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území 
j.kraje 

7360    ******* ******* 

 v tom položky: 

 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370    ******* ******* 

 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380    ******* ******* 

 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. 
rozp. územ. úrov. 

7390    ******* ******* 

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území 
jiného kraje 

7400    ******* ******* 

 v tom položky: 
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 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410    ******* ******* 

 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420    ******* ******* 

 5329 - Ost.neinvest.transfery 
veř.rozp.územ.úrovně 

7430    ******* ******* 

 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431    ******* ******* 

 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432    ******* ******* 

 6341 - Investiční transfery obcím 7440    ******* ******* 

 6342 - Investiční transfery krajům 7450    ******* ******* 

 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům 
územ.úrovně 

7460    ******* ******* 

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území 
jiného kraje 

7470    ******* ******* 

 v tom položky: 

 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480    ******* ******* 

 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490    ******* ******* 

 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 
územní úrovně 

7500    ******* ******* 

 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510    ******* ******* 

 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520    ******* ******* 

 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 
územní úrovně 

7530    ******* ******* 
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A 
REGIONÁLNÍCH RAD 
Účelový 
znak 

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku 

a  b 93 

 

13101  4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 
rozpočtu 

23 174,00 

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 23 174,00 

98071  4111 Neinvestiční přijaté transf.z 
všeob.pokl.správy SR 

176 595,17 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 176 595,17 

C E L K E M 199 769,17 

 

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ 
SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM 
Účelový 
znak 

Název Kód územní 
jednotky 

Položka Název Výsledek od počátku roku 

a b c  103 

 

 *****  tato část výkazu nemá data  *****     

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých 
nástrojů a prostorových jednotek 
Paragraf Položka Nástroj Prostorová 

jednotka 
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

a b  c d 1 2 3   

 

         

C E L K E M    ******* ******* 

 

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle 
jednotlivých nástrojů a prostorových 
Paragraf Položka Nástroj Prostorová 

jednotka 
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

a b  c d 1 2 3   

 

         

C E L K E M    ******* ******* 

 

 
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: 

  

 

  Odpovídající za údaje 

 

  o skutečnosti:  tel.:  
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2022

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice 
NS: 08274046 Městský obvod Pardubice VIII

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1

obec Pardubice I

PSČ, pošta 53021

Kontaktní údaje

telefon 466859111

fax

e-mail posta@mmp.cz

WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 3 070 500,00 3 182 800,00 3 984 647,47

Nedaňové příjmy 30 500,00 12 800,00 16 922,38

Kapitálové příjmy   20 000,00 20 000,00

Přijaté transfery 15 000,00 259 500,00 259 358,89

PŘÍJMY CELKEM 3 116 000,00 3 475 100,00 4 280 928,74

Konsolidace příjmů   159 800,00 159 758,89

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 3 116 000,00 3 315 300,00 4 121 169,85

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty 2 913 300,00 3 025 600,00 3 811 619,00

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 2 913 300,00 3 025 600,00 3 811 619,00

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 2 913 300,00 3 025 600,00 3 811 619,00

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 149 700,00 149 700,00 166 528,47

1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 500,00 6 500,00

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 156 200,00 156 200,00 173 028,47

1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00  

136 SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY 1 000,00 1 000,00  

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 157 200,00 157 200,00 173 028,47

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 3 070 500,00 3 182 800,00 3 984 647,47

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   5 500,00 11 000,00

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI   5 500,00 11 000,00

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí 5 000,00 5 000,00 4 000,00

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 5 000,00 5 000,00 4 000,00

2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 1 022,38

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 500,00 500,00 1 022,38

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 5 500,00 11 000,00 16 022,38

2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku     900,00

231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU     900,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25 000,00 1 800,00  

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 25 000,00 1 800,00  

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 25 000,00 1 800,00 900,00

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 30 500,00 12 800,00 16 922,38

3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku   20 000,00 20 000,00

311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)   20 000,00 20 000,00

31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ   20 000,00 20 000,00

3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3)   20 000,00 20 000,00

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 3 101 000,00 3 215 600,00 4 021 569,85

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.   20 700,00 20 672,00

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu   64 000,00 63 928,00

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   84 700,00 84 600,00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 15 000,00 15 000,00

412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů   75 000,00 75 000,00

4137 Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod   84 800,00 84 758,89

413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ   159 800,00 159 758,89

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 15 000,00 259 500,00 259 358,89

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 15 000,00 259 500,00 259 358,89

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 3 116 000,00 3 475 100,00 4 280 928,74
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 2 333 500,00 2 924 700,00 2 051 683,60

Kapitálové výdaje 882 500,00 850 000,00  

VÝDAJE CELKEM 3 216 000,00 3 774 700,00 2 051 683,60

Konsolidace výdajů   187 300,00 187 300,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 3 216 000,00 3 587 400,00 1 864 383,60

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5019 Ostatní platy 10 000,00 9 300,00 1 282,56

501 PLATY 10 000,00 9 300,00 1 282,56

5021 Ostatní osobní výdaje 390 000,00 393 300,00 324 373,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 590 000,00 590 000,00 588 360,00

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 980 000,00 983 300,00 912 733,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 42 000,00 42 000,00 37 800,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 000,00 69 100,00 67 624,00

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 3 000,00 2 500,00 436,07

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 114 000,00 113 600,00 105 860,07

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 1 104 000,00 1 106 200,00 1 019 875,63

5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 81 800,00 47 605,27

5133 Léky a zdravotnický materiál   5 000,00 1 939,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 440,00

5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 62 200,00 297 200,00 241 858,27

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 105 000,00 108 800,00 25 628,07

513 NÁKUP MATERIÁLU 219 200,00 494 800,00 317 470,61

5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 881,00

5153 Plyn 95 000,00 95 000,00 82 923,67

5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 45 165,80

5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 75 000,00 32 287,00

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 268 000,00 278 000,00 161 257,47

5161 Poštovní služby 4 000,00 3 100,00 1 535,00

5162 Služby elektronických komunikací 30 000,00 35 000,00 32 148,70

5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 16 039,10

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00    

5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 13 000,00 3 630,00

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 15 000,00 15 000,00 7 335,10

5169 Nákup ostatních služeb 235 300,00 288 200,00 204 181,69

516 NÁKUP SLUŽEB 326 300,00 376 300,00 264 869,59

5171 Opravy a udržování 235 000,00 276 800,00 44 408,80

5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 10 345,50

5173 Cestovné 7 000,00 7 000,00  

5175 Pohoštění 5 000,00 4 300,00 1 835,00

517 OSTATNÍ NÁKUPY 262 000,00 303 100,00 56 589,30

5194 Věcné dary 55 000,00 80 000,00 32 921,00

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 55 000,00 80 000,00 32 921,00

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 1 130 500,00 1 532 200,00 833 107,97

5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 11 400,00

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

30 000,00 30 000,00 11 400,00

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A
NEZISK.ORGANIZACÍM

30 000,00 30 000,00 11 400,00

5339 Neinvestiční transfery cizím PO 49 000,00 49 000,00  

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 49 000,00 49 000,00  

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   75 000,00 75 000,00
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

5347 Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody   112 300,00 112 300,00

534 NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM   187 300,00 187 300,00

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 49 000,00 236 300,00 187 300,00

5903 Rezerva na krizová opatření 20 000,00 20 000,00  

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 20 000,00 20 000,00  

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 20 000,00 20 000,00  

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 2 333 500,00 2 924 700,00 2 051 683,60

6121 Budovy, haly a stavby 882 500,00 850 000,00  

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 882 500,00 850 000,00  

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 882 500,00 850 000,00  

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 882 500,00 850 000,00  

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 3 216 000,00 3 774 700,00 2 051 683,60

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -100 000,00 -299 600,00 2 229 245,14
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111      

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114      

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě

     

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 100 000,00 299 600,00 -2 229 245,14

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118      

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121      

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128      

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211      

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212      

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213      

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214      

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze
zahraničí

     

jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217      

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218      

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221      

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222      

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223      

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224      

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227      

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228      

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter      

příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901      

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902      

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905      

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 100 000,00 299 600,00 -2 229 245,14

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet ÚSC 9 275 984,74 2 224 798,14 11 500 782,88 -2 224 798,14

Běžné účty fondů ÚSC        

Běžné účty celkem 9 275 984,74 2 224 798,14 11 500 782,88 -2 224 798,14

Pokladna 5 595,00 4 447,00 10 042,00 -4 447,00
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VI. MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

Software      

Ocenitelná práva      

Povolenky na emise a preferenční limity      

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38 508,00 10 345,50 48 853,50

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby      

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 012 359,00 16 449,31 1 028 808,31

Pěstitelské celky trvalých porostů      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 756 084,02 267 845,60 2 023 929,62

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      

Oprávky k softwaru      

Oprávky k ocenitelným právům      

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -38 508,00 -10 345,50 -48 853,50

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám      

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -605 969,00 -108 026,34 -713 995,34

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 756 084,02 -267 845,60 -2 023 929,62

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů   75 000,00 75 000,00

4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - příjmy

  84 800,00 84 758,89

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   75 000,00 75 000,00

5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi - výdaje

  112 300,00 112 300,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 64 000,00  x 63 928,00  x

14004 5132 Ochranné pomůcky x 47 600,00  x 47 528,00 

14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 10 000,00  x 10 000,00 

14004 5169 Nákup ostatních služeb x 6 400,00  x 6 400,00 

14004 Neinvestiční transfery  krajům o požární ochraně 64 000,00  64 000,00  63 928,00  63 928,00 

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 700,00  x 20 672,00  x

98071 5019 Ostatní platy x 0,00  x 1 282,56 

98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 500,00  x 18 460,00 

98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00  x 436,07 

98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 800,00  x 859,00 

98071 5161 Poštovní služby x 100,00  x 83,00 

98071 5175 Pohoštění x 1 300,00  x 1 270,00 

98071 Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR 20 700,00  20 700,00  20 672,00  22 390,63 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1
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X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Míčová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Renata Chvojka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce Ing. Martin Charvát

Podpisový záznam
statutárního zástupce
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