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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 54. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 12. 2021 
od 16:00 hodin v Arše - Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová (od 16:05 hod.), Ing. František 
Weisbauer  

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
Omluven:  Lubomír Hanzlík 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice II od 1. 1. 2022 
2. WHISTLEBLOWING – aplikace směrnice EU 201/1937 v podmínkách MO Pardubice II 
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 15. 12. 2021 
4. Rozpočtové opatření č. 7 
5. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice II 
6. Územní studie Nová Cihelna 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Smlouvy 
9. Diskuse 
 
1. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice II od 1. 1. 2022 
Zprávu uvedla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 500 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje Organizační řád Úřadu městského obvodu 
Pardubice II s účinností od 1. 1. 2022 v předloženém rozsahu.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. WHISTLEBLOWING – aplikace směrnice EU 201/1937 v podmínkách MO Pardubice II 
Zprávu přednesla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 501 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- bere na vědomí usnesení rady města Pardubic ze dne 13.12.2021, kterým rada města schválila 

vydání směrnice „o ochraně oznamovatelů“ a 
- souhlasí s aplikací směrnice „o ochraně oznamovatelů“ v podmínkách městského obvodu  

Pardubice II.  Oznámení, která spadají do působnosti městského obvodu Pardubice II, budou 
oznamovatelé adresovat na Útvar interního auditu statutárního města Pardubice. Příslušné 
kontaktní údaje budou uveřejněny na internetových stránkách města a zároveň na internetových 
stránkách městského obvodu. Přijatá oznámení budou vyřizována dle uvedené směrnice. Směrnice 
tvoří přílohu tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 15. 12. 2021 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 502 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná:  452, 453, 460  
  bez úkolu: 443 – 451, 454 – 459, 461, 463 – 470, 473 - 480 
- ponechat v evidenci  
  úkol trvá:         462, 471, 472  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 7 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 503 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 504 
Rada městského obvodu Pardubice II  

− projednala žádost Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Mladých 158, o změnu účelu dotace 
poskytnuté na akci „Vánoční posezení s rodiči dětí z MŠ konané v prosinci 2021“ na nově určený 
účel „Vánoční posezení dětí z MŠ s učitelkami MŠ konané v prosinci 2021“ a tuto změnu 
schvaluje 

− schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13/2021 v přiloženém znění 
T: 20. 12. 2021 
Z: Ing. J. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Územní studie Nová Cihelna 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 505 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh Územní studie Nová Cihelna s následujícími 
připomínkami: 

1) Z důvodu napojení nové sítě komunikací na stávající šířkově nevyhovující komunikaci na severu 
území požadujeme její zkapacitnění dřív, než zde začne výstavba (včetně pěšího propojení). 

2) Doplnit pěší propojení mezi ul. Stromovou a Kunětickou (alespoň schematicky). 
3) Doplnit představu o budoucí podobě nyní zaslepeného konce ulice Kunětická, který v budoucnu 

přetne SV obchvat (motorová doprava pouze na úseku k odbočce na mostek, doplnit cyklo/pěší 
propojení, které by navazovalo na nemotoristické komunikace budované v rámci SV obchvatu). 

4) Trváme na tom, že obě dopravní napojení do ul. Brozanská mohou sloužit pouze pěší či 
cyklistické dopravě. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 506 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti TULIPÁN reklama a 
propagace s.r.o. o poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích 
města za období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 507 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace na akci Sever - centrum s Marcelem Vondrou spočívající v úpravě termínu, 
předmětu plnění a ceny díla, která se mění na 815.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Diskuse 
Starosta informoval o plánovaném koncertě na Pergole na Štědrý den. Akce se uskuteční ve venkovních 
prostorách za dodržení platných epidemických opatření.  
 
 
Přílohy k usnesení: 501, 503 
Jednání bylo ukončeno v 16:25 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 16. 12. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 
 



 

 

 

                                                                             

                                                                    Příloha k usnesení RMO č. 501 ze dne 15. 12. 2021 
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SMĚRNICE Č.  xx/2021 
o ochraně oznamovatelů 

 
Rada města, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici.  

 

 

Čl. 1 
Preambule 

Tato vnitřní norma upravuje postupy při aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen 
„Směrnice“) v podmínkách Statutárního města Pardubice (dále též „SMP“), a to včetně postupů 
z hlediska organizační vazby na městské obvody a Městskou policii Pardubice. 
 
 

Čl. 2 
Základní pojmy 

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou 
obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do 
jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního 
oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo 
příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání). 

Oblasti působnosti Směrnice jsou oblasti, kterých se oznamované jednaní musí týkat. Těmito jsou: 

• finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy,  

• daň z příjmů právnických osob,  

• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

• ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních 
předpisů,  

• bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,  

• ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,  

• radiační ochrana a jaderná bezpečnost,  

• zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby a hospodářská soutěž,  

• ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,  

• ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a 
informačních systémů,  

• ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo  

• fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní 
podpory.  

 

Vnitřní oznamovací systém (VOS) představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání 
oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací 
uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Externí oznamovací systém (EOS) je systém 
zřízený Ministerstvem spravedlnosti, který bude přijímat a posuzovat oznámení, poskytovat 
metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další úkoly 
stanovené Směrnicí. 
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Uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti, tzn. 
například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách. Uveřejnění 
by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení 
využitím standardních kanálů (VOS, EOS), zejména pokud v návaznosti na podané oznámení nebylo 
ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření. 
 
Odvetným opatřením se rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž 
dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním 
a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu. Odvetným opatřením 
může být zejména:   
a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,  
b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní 
činnosti,  
c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance, 
d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,  
e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,  
g) diskriminace,  
g) přeložení nebo převedení na jinou práci,  
i) negativní hodnocení nebo pracovní posudek,  
j) neumožnění odborného rozvoje,  
l) změna rozvržení pracovní doby,  
m) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, 
o) zásah do práva na ochranu osobnosti.  
 
 

Čl. 3 
Ochrana oznamovatele 

(1) Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice pokud:  

a) měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení 
pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do 
oblasti působnosti Směrnice; a  

b) podali v souladu se Směrnicí oznámení buď prostřednictvím VOS, EOS, nebo učinili uveřejnění, 
případně oznámení podali přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.  
 
(2) Hlavním ochranným opatřením je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším 
fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli 
blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).  
 
(3) Oznamovatelům se zaručuje zachování důvěrnosti, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele a 
případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení.  
 
 

Čl. 4 
Vnitřní oznamovací systém 

(1) Příslušnou osobou pověřenou přijímat oznámení dle Směrnice jsou zaměstnanci Útvaru interního 
auditu (dále také „příslušná osoba“). 
 
(2) Příslušná osoba: 
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• přijímá a posuzuje důvodnost oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího 
systému;  

• navrhuje (dle řešené agendy) primátorovi města/tajemníkovi magistrátu/starostovi 
městského obvodu/tajemníkovi úřadu městského obvodu/řediteli Městské policie Pardubice 
opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, 

• vede evidenci oznámení, 

• zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i 
po jejím ukončení,  

• postupuje při výkonu své činnosti nestranně. 
 
(3) Příslušná osoba je oprávněna požadovat součinnost od zaměstnanců Magistrátu města 
Pardubic/úřadu městského obvodu/Městské policie Pardubice (poskytnutí vysvětlení, vydání listin 
nebo jiných důležitých věcí nezbytných pro posouzení). 

(4) Oznámení lze příslušné osobě podat 

a) ústně v budově Pernštýnské nám. 1, v kanceláři č. A229/eventuálně v kanceláři č. A129.  
O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele 
pořízen zvukový záznam oznámení. 

b) písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s 
označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ - pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“. 

c) telefonicky na telefonním čísle ….................... Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele 
nahráván. 

d) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz 
 
(5) O přijetí oznámení bude oznamovatel ve lhůtě do 7 dnů vyrozuměn. O výsledku prošetření 
oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních bude oznamovatel informován do 3 měsíců od 
vyrozumění o přijetí oznámení. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve 
smyslu Směrnice, vyrozumí o tom oznamovatele ve stejné lhůtě. 
 
 

Čl. 5 
Evidence oznámení 

(1) O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence v následujícím rozsahu: 

a) datum přijetí oznámení, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto 
údaje známy,  

c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost 
známa, 

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek. 
 
(2) Evidence je vedena na disku …………….. Přístup do této evidence má pouze příslušná osoba. 
Evidence v systému Ginis bude pouze s řízeným přístupem příslušné osoby. 
 
(3) Přijatá oznámení v listinné podobě, záznamy ústních oznámení a zvukové záznamy či jejich přepisy 
jsou uchovány v uzamykatelné skříni s přístupem pouze příslušné osoby/zástupce příslušné osoby. 
Doba jejich uchování je 5 let. 
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Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 17. 12. 2021. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ing. Martin Charvát 
primátor města 

Mgr. Michal Zitko 
  tajemník magistrátu 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

 
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 

 

Rozpočtové opatření č. 7 
 
 

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

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o           620,3 tis. Kč  
 

I. Příjmy se navyšují o        595,7 tis. Kč 
 

Daňové příjmy se zvyšují o       550,0 tis. Kč 
 

• položka místní poplatky se zvyšuje o        550,0 tis. Kč 

 poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o         150,0 tis. Kč 
 poplatek za odpady se zvyšuje o            400,0 tis. Kč 

− položky jsou upraveny na základě svého dosavadního plnění 

 
Nedaňové příjmy se snižují o       524,4 tis. Kč 
 

• vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení voleb ve výši       600,0 tis. Kč 

− městský obvod obdrží ještě do konce roku dotaci na zajištění letošních voleb, proto je 

položka vyřazena 

 

• položka přijaté dary a příjmy z reklam (polabinská pouť) se přejmenovává a navyšuje o 
         75,6 tis. Kč 

− do názvu položky jsou doplněny příjmy z reklam, jedná se o prostředky přijaté za reklamní 

plnění při realizaci polabinské pouti 

 
Zařazuje se nová část rozpočtu „Přijaté dotace“ v celkové výši        570,1 tis. Kč 
 

• zařazuje se položka přijatá dotace na zabezpečení voleb do PS PČR ve výši       570,1 tis. Kč 

− výše celkových výdajů na zajištění voleb prozatím není známa, ale již nyní jsou výdaje  

o něco vyšší, než bude obdržená dotace; vzniklý rozdíl bude vypořádán v rámci finančního 

vypořádání v příštím roce 

 

II. Konsolidace se zvyšuje o  24,6 tis. Kč 
 

• Převody z rozpočtu města se navyšují o     24,6 tis. Kč 
 zařazuje se položka zabezpečení místního referenda (Zelená brána) ve výši      24,6 tis. Kč 

  

Příloha k usnesení  RMO č. 503 ze dne 15.12.2021
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B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o            620,3 tis. Kč 
 
 V části kultura se celkové výdaje zvyšují o     75,6 tis. Kč 
 

• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj…) se navyšuje o         75,6 tis. Kč 

− navýšení o výše uvedené přijaté prostředky z reklam při polabinské pouti 

 

 V části rezervy dochází ke zvýšení o   544,7 tis. Kč 
 

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o 544,7 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 7

I. PŘÍJMY 47 212,8 +595,7 47 808,5

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 46 297,8 +550,0 46 847,8

Podíl na sdílených daních - DPH 33 067,8 33 067,8

Správní poplatky 80,0 80,0

Místní poplatky 13 150,0 +550,0 13 700,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 750,0 +150,0 2 900,0

 - poplatek za odpady 9 900,0 +400,0 10 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 915,0 -524,4 390,6

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 50,0 50,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 600,0 -600,0 0,0

Přijaté dary a příjmy z reklam (polabinská pouť) 115,0 +75,6 190,6

PŘIJATÉ DOTACE - +570,1 570,1

Přijatá dotace na zabezpečení voleb do PS PČR - +570,1 570,1

II. KONSOLIDACE 4 170,2 +24,6 4 194,8

Převody z rozpočtu města 3 642,1 +24,6 3 666,7

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 24,6

Sociální fond 528,1 528,1

Příděl do sociálního fondu 528,1 528,1

PŘÍJMY CELKEM 51 383,0 +620,3 52 003,3

III. FINANCOVÁNÍ 16 529,5 16 529,5

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 16 345,3 16 345,3

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020 184,2 184,2

ZDROJE CELKEM 67 912,5 +620,3 68 532,8

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

po rozpočtovém opatření č. 7
v tis. Kč
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B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 7

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 166,0 0,0 15 166,0

Platy zaměstnanců 7 250,0 7 250,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 961,0 2 961,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek 460,0 460,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 90,0 90,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 90,0

Ostatní služby 675,0 675,0

 -  příspěvek na stravování (175,0) (175,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 70,0

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 50,0 50,0

Zabezpečení voleb a místního referenda 700,0 700,0

Stavební úpravy pokladny 500,0 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 16 019,0 16 019,0

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 8 100,0 8 100,0

- zeleň (4 400,0) (4 400,0)

- seč trávníků (3 700,0) (3 700,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 800,0

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 2 070,0 2 070,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 190,0 1 190,0

- kontejnerové stání Lidická 365 (200,0) (200,0)

- dětské hřiště Lonkova - slon (300,0) (300,0)

- sluneční pláž - PD (150,0) (150,0)

- drobné investice (540,0) (540,0)

Středisko úklidových prací 2 709,0 2 709,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 372,0 2 372,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 170,0 170,0

  - energie (voda, el. energie) 35,0 35,0

  - ostatní služby 112,0 112,0

    - příspěvek na stravování (82,0) (82,0)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0
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27  DOPRAVA 12 264,8 12 264,8

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 500,0 2 500,0

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 30,0

Investice - doprava 9 654,8 9 654,8

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka (64,8) (64,8)

- Sever - centrum - PD (850,0) (850,0)

- J. Potůčka (3 400,0) (3 400,0)

- přechody Okrajová, Sluneční (960,0) (960,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD (450,0) (450,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 000,0) (2 000,0)

- investice ostatní vč. PD (400,0) (400,0)

- VO Fáblovka - příspěvek obci Staré Hradiště (1 100,0) (1 100,0)

33 DOTACE A DARY 345,0 0,0 345,0

Rezerva na dotace 11,8 0,0 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

- 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 5,0

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - vánoční koncert 12,5 12,5

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

Peněžitý dar Moravské Nové Vsi 100,0 100,0

34 KULTURA 2 567,0 +75,6 2 642,6

Knihovna 1 165,0 1 165,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 814,0 814,0

- knihy 120,0 120,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 60,0 60,0

- ostatní služby 131,0 131,0

   - příspěvek na stravování (21,0) (21,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (110,0) (110,0)

- opravy a údržba 20,0 20,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 402,0 +75,6 1 477,6

Rozpočtové opatření č. 7 - tabulková část Stránka 3 z 4



SOCIÁLNÍ FOND 712,3 712,3

Použití sociálního fondu 712,3 712,3

REZERVY                                                                      6 431,2 +544,7 6 975,9

Rezerva rady městského obvodu 10,0 10,0

Rezerva starosty 10,0 10,0

Rezerva místostarosty 5,0 5,0

Rezerva rozpočtu 6 406,2 +544,7 6 950,9

CELKEM 53 505,3 +620,3 54 125,6

KONSOLIDACE 14 407,2 14 407,2

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 528,1 528,1

Příděl do sociálního fondu 528,1 528,1

VÝDAJE CELKEM 67 912,5 +620,3 68 532,8

1. Zdrojová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 7

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 528,1 528,1

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 184,2 184,2

ZDROJE CELKEM 712,3 712,3

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0 297,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0 150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0 85,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu 20,0 20,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 158,3 158,3

VÝDAJE CELKEM 712,3 712,3

(REKAPITULACE)

po rozpočtovém opatření č. 7
v tis. Kč

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021
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