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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 24. 6. 2015 v 17.30 hodin 

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

 
Přítomni: Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Mgr. Radek Hejný, Ing. Gabriela Křížková, 
Rostislav Kučera, Mgr. Jan Matějek, Ing. Mgr. Martin Slezák, Ing. Pavol Škuliga, Bc. Marta Vitochová, Ing. 
František Weisbauer, MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. příchod 17:35 hod. 
Ing. Pavol Škuliga příchod 17:40 hod. 
Ing. Mgr. Martin Slezák příchod 17:40 hod. 
 
Omluveni:   Bc. Radim Petružálek, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání ZMO je usnášeníschopné.  
V úvodu starosta uvedl, že dne 16. 6. 2015 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu 
pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 9. 6. 2015 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva pana Rostislava Kučeru, aby se vyjádřil k zápisu. 
Pan Kučera prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Bc. Radim Petružálek je omluven 
ze zasedání ZMO - zápis podepsal.   
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  Mgr. Jan Matějek, Ing. František Weisbauer 
    pro 9, proti 0, zdržel se 1 
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Marta Vitochová, Ing. Aleš Fifka 
 
Zapisovatelka:                Tereza Mokrejšová 
 
Starosta podal návrh na změnu v očíslování bodů programu zastupitelstva a seznámil přítomné s novým 
pořadím programu ve znění: 
  
1. Zpráva starosty a místostarosty 
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2014 
3. Cestovní náhrady členů zastupitelstva městského obvodu 
4. Pojmenování veřejného prostranství 
5. Rozpočtové opatření č. 3 
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 
7. Informativní zpráva o činnosti knihovny městského obvodu 
8. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  10   proti 0  zdržel se 0. 
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1. Zpráva starosty + místostarosty 
Zprávu přednesl starosta a předal slovo místostarostovi, který informoval zastupitelstvo o své činnosti. 
Poté starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu programu.  
Do rozpravy se přihlásila Ing. Křížková  
- dotaz proč rada nesouhlasí s dvojím zpoplatněním za zábor pro reklamní plochy, starosta vysvětlil 
stanovisko rady. Radě nepřipadá správné dvojí zpoplatnění jedné a té samé věci. Právní výklad tohoto 
dvojího zpoplatnění je nejednoznačný. Pokud by obvody či město chtělo ekonomicky regulovat 
množství reklamy ve městě, je možno iniciovat navýšení nájmu ve stávajících smlouvách. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty a místostarosty na vědomí. 
 
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2014 
Zprávu přednesla Ing. Křížková, uvedla nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření -úhrada nákladů 
materiálu na volby byla plně uhrazena /účtována/z dotace na volby, a možném vyměření penále 
vzhledem k tomu, že se jednalo o použití finančních prostředků státní dotace. Ing. Chudomská 
upřesnila, jak k této situaci došlo a jak je řešena. Starosta poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo 
nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 33 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo materiály závěrečného účtu hospodaření městského 
obvodu Pardubice II a schvaluje celoroční hospodaření městského obvodu  
a závěrečný účet městského obvodu za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o 
výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených 
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a přijímá následující opatření: 

• Přeúčtovat pohledávky z účtu krátkodobých pohledávek na účet pohledávek dlouhodobých  
Plnění: Přeúčtováno 10. 4. 2015 

• Požádat o snížení doplatku dotace na volby do zastupitelstev obcí o částku 9 678,- Kč  
a o stejnou částku snížit pohledávku za vybranými ústředními vládními institucemi 
Plnění: Přeúčtováno 10. 4. 2015, tentýž den byl magistrát dopisem požádán o snížení doplatku 

dotace na volby do zastupitelstev obcí (původně bylo požadováno 33 889,- Kč, správná částka 

doplatku činí 24 211,- Kč).  

                                            Pro  12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
Starosta předal slovo tajemnici úřadu, aby podala informace k předložené zprávě. Poté otevřel 
rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 34 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh nového vnitřního předpisu 
č. 022 – Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II dle 
přílohy tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování :                                          Pro  12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Pojmenování veřejného prostranství 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 35 
Zastupitelstvo městského obvodu  
- projednalo návrh na pojmenování veřejné prostranství názvem Park Jiřího Srbka v lokalitě  
  městského obvodu Pardubice II (Polabiny IV) po zemřelém dlouholetém starostovi      
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  městského obvodu Pardubice II Jiřím Srbkovi - území vyznačené v příloze tohoto   
  usnesení 
- souhlasí s předložením návrhu Zastupitelstvu města Pardubic k projednání a schválení  
- ukládá zařadit výdaje ve výši 100 tisíc Kč, spojené s realizací označení veřejného  
  prostranství do rozpočtového opatření č. 3 na vrub celkové rezervy rozpočtu se zařazením 
  do kapitoly kultura. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 3 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. Starosta otevřel rozpravu a upřesnil důvody, proč rada žádá, aby mohla 
provést rozpočtové opatření v případě poskytnutí finančních darů na organizační zajištění Staročeské 
polabinské pouti.  
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 36 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení včetně zařazení částky ve výši 100,0 tis. Kč do kapitoly kultura na zřízení pamětní desky 
Jiřího Srbka na vrub celkové rezervy rozpočtu. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 37 
Zastupitelstvo městského obvodu  

− pověřuje radu městského obvodu provedením rozpočtového opatření v případě získání peněžních 
prostředků (finančních darů) na organizační zajištění 16. ročníku Staročeské polabinské pouti a 
zařazením těchto prostředků do příjmové i výdajové části rozpočtu 

− ukládá radě městského obvodu o takto provedeném rozpočtovém opatření informovat na 
nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

Výsledek hlasování :                                          Pro  12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 
Zprávu přednesl Ing. Weisbauer. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Usnesení č. 38 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje předloženou kontrolní zprávu a vypouští z evidence  
- usnesení bez úkolu:  1 - 18, 20 - 23, 28 - 32  a 
- usnesení splněná 19, 24 – 27. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  12    proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Informativní zpráva o činnosti a uspořádání knihovny městského obvodu 
Zprávu přednesla tajemnice úřadu a seznámila zastupitelstvo s vývojem knihovny, která je organizační 
složkou městského obvodu Pardubice II od 1. 1. 2007. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo 
nepřihlásil.  
 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo informativní zprávu o činnosti a uspořádání knihovny 
městského obvodu na vědomí. 
 
8. Diskuse 
V úvodu diskuse si vzal slovo starosta, který promítnul na datovém projektoru mapku, která podrobně 
ukazovala, kterou část Polabin chce obvod pojmenovat po bývalém starostovi. Dále ukázal grafy, které 
znázorňovaly měření rychlosti v ul. Kunětická a jako poslední promítnul fotky z návštěvy DiscGolf parku 
v Kolíně a na mapce Polabin ukázal místo, kde by přicházelo v úvahu tento park vybudovat. 
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Ing. Slezák – dotaz ohledně sekání trávy na ploše budoucího DicsGolf parku, starosta upřesnil plochu k 
seči a náklady na sekání odhadnul na 150 tis. Kč. 
Pan Škorpík – jaké má obvod informace o požáru v jejich domě ve 12. patře. Starosta odpověděl, že 
žádné informace nemá, zkusí zjistit na městě a dá vědět výsledek. 
Ing. Weisbauer – poděkoval starostovi za přípravu zasedání zastupitelstva, za přehledné podklady a 
včasnou informovanost zastupitelů o diskutovaných tématech.  
Ing. Slezák – je pravdou, že se odložila investice Studentská? Starosta odpověděl, že je tato informace 
mylná, výběrové řízení na akci proběhlo, stavbu provede firma Miros. Ing. Řezanina upřesnil, že se ještě 
jednalo o umístění stožárů pro trolejové vedení, takže mohlo dojít k mylným závěrům.  
 
Slovo si vzal starosta, informoval o umístění radarů v městském obvodě na 5 místech a o zaváděném 
kamerovém systému ve městě. V první etapě má být v obvodu umístěna pouze jedna kamera na 
křižovatce ulic Hradecká a Bělehradská (monitoring dopravní situace). Starosta požaduje po městské 
policii umístění minimálně jedné kamery v obvodu na monitoring veřejného pořádku (prostor před 
nočním klubem Ptačí klec).  
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:50 hodin.  
 
 
Přílohy k usnesení č. 34, 35, 36,  
 
 
Mgr. Radek Hejný 
starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 
 
Bc. Marta Vitochová 
 
 
 
Ing. Aleš Fifka                                                          
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26. 6.2015 
Zapsala: Tereza Mokrejšová 
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Městský obvod Pardubice II                

               

Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

Příloha č. 1 k usnesení č. 34 
 

 

 
Vnitřní předpis č. 022 

 

Poskytování cestovních náhrad členům 

 Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 

 
Tímto vnitřním předpisem stanovuje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, tyto zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům městského obvodu Pardubice II. 
 

Čl. 1 
Vymezení pojmů 

1. Pro účely těchto zásad se pracovní cestou rozumí každá cesta, na kterou byl člen zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice II (dále jen člen zastupitelstva) vyslán za účelem plnění úkolů a povinností 
vyplývajících z vykonávané funkce (účast na jednáních orgánů městského obvodu, účast zastupitele na 
školeních a seminářích, účast na základě pozvání k jednání apod.), a to od nástupu na cestu k výkonu 
práce do jiného místa než je jeho pravidelné pracoviště včetně výkonu práce na tomto místě až do 
návratu z této cesty.  
 2. Pravidelné pracoviště:  
 - u neuvolněných členů zastupitelstva se pro účely tohoto vnitřního předpisu považuje pravidelným  
pracovištěm místo, kde má člen zastupitelstva trvalý pobyt1, nebo, nezdržuje-li se v tomto místě, kde 
bydlí. 
- u dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, u nichž častá změna pracoviště vyplývá z povahy  
vykonávané funkce, se za pravidelné pracoviště považuje sídlo Úřadu městského obvodu Pardubice II  
nebo místo trvalého pobytu (resp. skutečné bydliště), přičemž cesta mezi těmito pravidelnými 
pracovišti není pracovní cestou. 
  

Čl. 2 
Schvalování pracovních cest 

1. Tuzemské cesty:  
- starostovi městského obvodu (dále jen starosta) potvrzuje tuzemské pracovní cesty místostarosta 
městského obvodu (dále jen místostarosta), 
- neuvolněným členům zastupitelstva potvrzuje tuzemské pracovní cesty starosta. 
2. Zahraniční pracovní cesty schvaluje členům zastupitelstva rada městského obvodu. 
3. Před začátkem pracovní cesty jsou na cestovním příkazu specifikovány podmínky, za kterých se 
pracovní cesta uskuteční (místo nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání pracovní cesty, způsob 
dopravy a ukončení pracovní cesty).  
4. Pro cesty veřejnou hromadnou dopravou v Pardubicích při plnění povinností vyplývajících z mandátu 
člena zastupitelstva se předchozí schválení nevyžaduje. Náklady na jízdné se proplácejí na základě 
písemného přehledu o cestách veřejnou hromadnou dopravou s předložením jízdenek, případně 
uvedením výdajů na jízdné při použití Pardubické karty. 
 

Čl. 3 
Cestovní náhrady 

1. Členům zastupitelstva náleží tyto cestovní náhrady: 
- náhrada prokázaných jízdních výdajů, 
- náhrada prokázaných výdajů na ubytování, 

                                                 
1 Ust. § 10 zákona č. 133/2000 Sb. 
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- stravné, 
- náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů, 
- kapesné u zahraničních pracovních cest. 
2. Pro stanovení výše cestovních náhrad členům zastupitelstva při tuzemských pracovních cestách se 
bude postupovat dle čl. 2 a 3 vnitřního předpisu Městského obvodu Pardubice II č. 007 – Poskytování 
cestovních náhrad. Tedy shodně jako u zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu 
Pardubice II a organizačních složek městského obvodu. 
3. Poskytnutí cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty bude stanoveno individuálně pro 
konkrétní případ. Jsou-li sazby stanoveny rozpětím, pak o výši částky rozhodne rada městského obvodu 
usnesením při schvalování vyslání na zahraniční pracovní cestu. 
4. Veškeré cestovní výdaje spojené s pracovní cestou předkládají členové zastupitelstva formou 
vyplněného cestovního příkazu a jednotlivé výdaje prokazují dokladem (doklad o úhradě parkovného, 
doklad u ubytování atd.), který má řádné náležitosti (správné datum, IČO a označení ubytovacího 
zařízení apod.)  
5. Cestovní příkazy s vyúčtováním pracovní cesty předkládají zastupitelé do 7 pracovních dnů od 
uskutečnění pracovní cesty ke schválení a kontrole. 
6. Cestovní náhrady jsou vypláceny hotově v pokladně úřadu městského obvodu. 
 

Čl. 4 
Používání soukromých motorových vozidel k pracovním cestám 

1. Použití soukromého motorového vozidla k pracovním cestám povoluje neuvolněným členům 
zastupitelstva starosta, uvolněnému členu zastupitelstva /starostovi/ místostarosta. 
Musí být přitom splněny tyto podmínky: 
- člen zastupitelstva je držitelem oprávnění k řízení motorového vozidla a splňuje další podmínky  
  požadované právními předpisy,  
- provozovatel vozidla má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,     
- provozovatel vozidla má sjednáno havarijní pojištění, 
- konání pracovní cesty tímto způsobem je účelné a hospodárné. 
O použití soukromého vozidla k výkonu funkce zastupitele se sepisuje dohoda s podpisy starosty či 
místostarosty dle kompetence. 
2. K povolení tohoto způsobu dopravy a k vyúčtování pracovní cesty je člen zastupitelstva povinen 
předložit: 
- kopie dokladů o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního 
pojištění,  
- kopii technického průkazu soukromého vozidla (z ní musí být zejména zřejmé, o jaké vozidlo se jedná, 
zda je vozidlo způsobilé  provozu, kdo je držitelem a jaká je průměrná spotřeba pohonných hmot). 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 25. 6. 2015. Současně se ruší vnitřní předpis č. 022 ze 
dne 29. 3. 2007. 
2. Schváleno zastupitelstvem městského obvodu usnesením č.  dne 24. 6. 2015. 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 starosta 
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

Příloha č. 2 k usnesení č. 34 
 

 

 
 

Vnitřní předpis č. 007 

 

POSKYTOVÁNÍ  CESTOVNÍCH  NÁHRAD 

 
 

1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců zařazených do Úřadu    
městského obvodu Pardubice II a organizačních složek městského obvodu se postupuje podle 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, předpisu vydaných k jeho provedení a 
tohoto vnitřního předpisu. 

 

2. V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákoníku práce se stanovuje výše stravného za každý       
kalendářní den pracovní cesty v tuzemsku stravné ve výši, trvá-li pracovní cesta 

a) 5 až 12 hodin …………………………………………………………………….   82,- Kč 
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin …………………………  125,- Kč 
c) déle než 18 hodin ……………………………………………………………..  195,- Kč. 
 

3. V souladu s ustanovením § 163 odst. 2 zákoníku práce v případě, že bylo zaměstnanci 
poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec 
finančně nepřispívá, krátí zaměstnavatel stravné za každé uvedené jídlo o hodnotu, trvá-li 
pracovní cesta: 

 
a) 5 až 12 hodin …………………………………………………………………… o 70 % stravného 
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin ………………………… o 35 % stravného 
c) déle než 18 hodin ……………………………………………………………. o 25 % stravného 
 

 
4. Poskytnutí cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty bude stanoveno individuálně 

pro konkrétní případ v souladu s ustanoveními zákoníku práce a předpisy souvisejícími. 
 
5. Vnitřní předpis č. 007 nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2015, současně se ruší vnitřní předpis č. 007 

ze dne 15. 1. 2014.  
 

 
6. Schváleno v radě městského obvodu usnesením č. 38 dne 14. 1. 2015                                                                     

                                                                                                                    
 
 
       
      starosta 

 

 
 

 



park Jiřího Srbka

mokrejsovat
Text napsaný psacím strojem
Příloha k usnesení č. 35
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 9 563,8

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (7 194,8)

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

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

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

Správní poplatky 180,0 69,2

Místní poplatky 10 000,0 8 975,9

 - poplatky ze psů 700,0 388,8

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 866,8

 - poplatek za odpady 8 300,0 7 720,3

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 1,7

Přijaté sankční platby 70,0 14,5

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -

Příjmy ostatní 40,0 11,0

Příjmy knihovna 50,0 26,4

Přijaté fin. dary na pouť - 20,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu - 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  27 938,5 18 761,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 13 426,1 -10 250,0

CELKEM 41 364,6 8 511,5

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -84,1

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 032,3 8 427,4

Čerpání rozpoču MO Pardubice II

k 31.5.2015

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Čerpání k 31.5.2015Aktuální rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 414,0 3 466,4

Platy zaměstnanců 4 550,0 1 648,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 449,6

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 22,4

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 685,4

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 67,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 48,8

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

Pohonné hmoty 20,0 3,0

Služby pošt 300,0 209,0

Služby telekomunikací 50,0 18,3

Poplatky bance 85,0 25,7

Školení, vzdělávání 70,0 42,6

Ostatní služby 340,0 163,6

 -  příspěvek na stravování (95,0) (36,2)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (127,4)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 30,9

Cestovné 20,0 6,6

Pohoštění 30,0 1,4

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

Vývěsní skříňky 150,0 -

Záloha pokladně - 15,5

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 1 712,7

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 16,1

Péče o zeleň 4 560,0 672,2

- zeleň (2 500,0) (672,2)

- seč trávníků (2 060,0) -

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 93,3

Odpady 1 415,0 384,1

- zeleň (95,0) (33,1)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (68,8)

- komunální odpad (1 090,0) (282,2)

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

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

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

- doplnění herních prvků (100,0) -

- drobné investice (100,0) -

Středisko úklidových prací 1 663,0 541,1

  - platy zaměstnanců 1 070,0 355,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 125,7

  - ochranné pomůcky 60,0 17,9
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  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 1,1

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

  - služby telekomunikací 5,0 1,4

  - ostatní služby 51,0 15,8

    - příspěvek na stravování (41,0) (15,1)

    - ostatní služby (10,0) (0,7)

  - opravy a udržování 20,0 -

27  DOPRAVA 15 250,0 2 799,5

Poradenství, konzultace, studie 50,0 -

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 253,4

Investice - doprava 11 200,0 2 546,1

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (119,2)

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

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 250,0) (2 217,5)

- Varšavská (3 500,0) (54,5)

- Brozanská (4 300,0) (90,8)

- Družby - PD (199,0) -

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

- Lidická - PD (91,0) -

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

- doplnění veř. osvětlení (280,0) -

- investice ostatní vč. PD (260,0) (14,5)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 305,0 0,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 -

Rezerva na dotace - sport 120,0 -

Rezerva na dotace - kultura 60,0 -

Rezerva na dotace 40,0 -

Dary obyvatelstvu a organizacím 25,0 -

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 619,0 448,8

Knihovna 894,0 345,3

- platy zaměstnanců 385,0 145,9

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 50,3

- knihy 150,0 65,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 -

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 4,6

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

- poštovné 4,0 0,7

- služby telekomunikací 12,0 6,1

- ostatní služby 48,0 17,5

   - příspěvek na stravování (14,0) (6,1)

   - ostatní služby (34,0) (11,4)

- opravy a udržování 10,0 -

- akce knihovny 15,0 7,1

Koncerty na Pergole 65,0 -
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Staročeská pouť 250,0 -

Vánoční akce 80,0 -

Masopust 25,0 21,7

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 15,1

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

Den dětí 40,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 14,7

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 49,5

REZERVY                                                                      3 906,3 0,0

Rezerva rady městského obvodu 35,0 -

Rezerva starosty 40,0 -

Rezerva místostarosty 20,0 -

Rezerva rozpočtu 3 811,3 -

VÝDAJE   CELKEM 41 032,3 8 427,4

1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 31.5.2015

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 120,9

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 190,1

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 73,6

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 -

Příspěvek na ozdravný program 42,0 9,9

Poplatky za vedení účtu 4,0 0,6

Rezerva fondu 47,5 -

VÝDAJE CELKEM 401,5 84,1

Zůstatek
-

106,0

CELKEM 401,5 190,1

k 31.5.2015

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  3 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  

čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2015 se navyšují o         517,5 tis. Kč  
    

− zařazuje se položka přijaté fin. dary na pouť ve výši        20,0 tis. Kč 

− zařazuje se neinvestiční dotace pro knihovnu ve výši        79,0 tis. Kč 

− zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2014 ve výši     418,5 tis. Kč 

� vypořádání dotace na zabezp. voleb do EP ve výši     25,7 tis. Kč 

� vypořádání dotace na zabezp. voleb do zastupit. obcí ve výši     24,2 tis. Kč 

� plnění pojišťovny za škodní události ve výši     24,4 tis. Kč 

� podíl na nájemném z pozemků ve výši   344,2 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části vnitřní správa dochází k navýšení o     100,0 tis. Kč 
 

• položka opravy a udržování se navyšuje o     100,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

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

• k úpravám dochází u investic – doprava 

� položka Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 se navyšuje o          7,0 tis. Kč 

      (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

� položka Družby – PD se navyšuje o        25,0 tis. Kč 

      (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

� položka investice ostatní vč. PD se snižuje o        32,0 tis. Kč 

      (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

− v části příspěvky a dary se dochází k navýšení o          4,0 tis. Kč 
 

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o        22,0 tis. Kč 

• zařazují se finanční dary v celkové výši        26,0 tis. Kč 

(čtyři dary jsou navrženy na vrub položky, jeden je přesunut  

z rezervy místostarosty, vše viz předchozí bod jednání) 

 

− v části kultura (ostatní) dochází k navýšení o        99,0 tis. Kč 
 

• rozpočet knihovny se navyšuje o        79,0 tis. Kč 

� položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o         79,0 tis. Kč 

(úprava podle výše přijaté dotace) 
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• položka na Staročeskou pouť se navyšuje o        20,0 tis. Kč 

(úprava podle výše přijatého fin. daru) 

 

− v části rezervy dochází ke zvýšení o        314,5 tis. Kč 
         

• rezerva místostarosty se snižuje o          4,0 tis. Kč 

(přesun do části příspěvky a dary – viz předchozí bod jednání) 

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o          318,5 tis. Kč 

(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)  

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 3

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

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

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

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

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

Správní poplatky 180,0 180,0

Místní poplatky 10 000,0 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

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

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 20,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté fin. dary na pouť +20,0 20,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu +79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  27 938,5 +99,0 28 037,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 426,1 +418,5 13 844,6

- vypořádání dotace na zabezp. voleb do EP +25,7

- vypořádání dotace na zabezp. voleb do zastupit. obcí +24,2

- plnění pojišťovny za škodní události +24,4

- podíl na nájemném z pozemků +344,2

CELKEM 41 364,6 +517,5 41 882,1

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 032,3 +517,5 41 549,8

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 3)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 414,0 +100,0 9 514,0

Platy zaměstnanců 4 550,0 4 550,0

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

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

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

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

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

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

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

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 85,0 85,0

Školení, vzdělávání 70,0 70,0

Ostatní služby 340,0 340,0

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

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

Opravy a udržování ÚMO 70,0 +100,0 170,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Vývěsní skříňky 150,0 150,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 10 538,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 560,0 4 560,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 060,0) (2 060,0)

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

Odpady 1 415,0 1 415,0

- zeleň (95,0) (95,0)

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

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

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

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

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

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

- drobné investice (100,0) (100,0)

Středisko úklidových prací 1 663,0 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 1 070,0

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

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 35,0
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  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 40,0

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 51,0 51,0

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

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

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

Poradenství, konzultace, studie 50,0 50,0

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

Investice - doprava 11 200,0 0,0 11 200,0

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

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

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 250,0) (+7,0) (2 257,0)

- Varšavská (3 500,0) (3 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (199,0) (+25,0) (224,0)

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

- Lidická - PD (91,0) (91,0)

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

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

- investice ostatní vč. PD (260,0) (-32,0) (228,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 305,0 +4,0 309,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 60,0

Rezerva na dotace - sport 120,0 120,0

Rezerva na dotace - kultura 60,0 60,0

Rezerva na dotace 40,0 40,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 25,0 -22,0 3,0

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

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

- fin. dar J. Pilnému - +2,0 2,0

- fin. dar K. Malému - +2,0 2,0

- fin. dar SONS - +4,0 4,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 619,0 +99,0 1 718,0

Knihovna 894,0 +79,0 973,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

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

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 +79,0 129,0

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

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

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 12,0 12,0

- ostatní služby 48,0 48,0

   - příspěvek na stravování (14,0) (14,0)
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   - ostatní služby (34,0) (34,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 250,0 +20,0 270,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 100,0

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

Den dětí 40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 60,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

REZERVY                                                                      3 906,3 +314,5 4 220,8

Rezerva rady městského obvodu 35,0 35,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 -4,0 16,0

Rezerva rozpočtu 3 811,3 +318,5 4 129,8

VÝDAJE   CELKEM 41 032,3 +517,5 41 549,8

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 3

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 332,3

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 401,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0 4,0

Rezerva fondu 47,5 47,5

VÝDAJE CELKEM 401,5 401,5

na rok 2015

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 3)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II


