
Městský obvod – Statutární město Pardubice 

městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

Č. j.   UMOI//6260/2021/SEKR/Mt 

Ev. č.   13997/2021 

Spis. zn.  2582/2021 

 

 

P o z v á n k a 
 

na 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 

které se uskuteční  

ve středu 15. prosince 2021 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828 

 
 
 

Program jednání: 

Prezentace – Palackého třída a další postup – Ing. arch. Aleš Reiský, Ing. Martin Ptáček - OHA 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 

2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

3. Zpráva o provedeném interním auditu 

4. Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání 

sociálního fondu 

5. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 

6. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 

7. Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2022 

8. Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 

9. Aktualizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022 

10. Kontrolní zpráva č. 13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

11. Diskuse 

 

 
 
 
 

      Bc. Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
  



 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 1 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 
Důvodová zpráva: 

- zprávu zašle starostka e-mailem 

 

 

 

 

  





Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 2 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 

Návrh novely Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic, 

spočívající v odejmutí části dosud svěřeného majetku ve vlastnictví města ze správy 

městského obvodu, a to část pozemku označeného jeho p. p. č. 316/13 k. ú. Pardubice 

(104 m2). 

 

Důvodová zpráva: 

Městský obvod Pardubice I byl e-mailovou zprávou ze dne 9. 9. 2021 požádán o projednání 
v Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I - vrácení svěřeného majetku - lokality 
za Domem hudby, ul. Na Hrádku. 

Dne 24. 2. 2021 se Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I vzdalo části svěřeného 
majetku změnou Přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut 
města Pardubic ve znění obecně závazné vyhlášky 7/2020, 2/2021, 5/2021 (dále jen „statut 
města). 

Statut, sloužící k úpravě vnitřních poměrů města, byl v aktuálním znění přijat Zastupitelstvem 
města Pardubic na jednání dne 21.11.2019 s účinností od 1.1.2020 a dílčím způsobem 
upraven v minulém roce novelou č. 7/2020 ze dne 24.9.2020. Seznam všech nemovitostí v 
majetku města Pardubice, které jsou městským obvodům svěřeny do užívání, obsahuje 
Příloha č. 4 Statutu. Dle její první části se v současné době nachází ve správě MO Pardubice I 
vymezená část lokality za Domem hudby, konkrétně část pozemku označeného jako 
pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Pardubice 
v rozsahu 104 m2 – 8 parkovacích míst. Tato zbývající část majetku byla ponechána 
městskému obvodu Pardubice I za účelem parkování vozidel: 

Na základě přiložené novely by zůstalo svěřeno MO Pce I celkem 8 parkovacích míst, a to: 

- 5 vyhrazených míst (sousedících s p. č. 4753/3 a částečně s p. č. 4753/2) určených pro 

parkování vozidel Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice (zpoplatněno 

dle obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku), 

- 3 vyhrazená místa (sousedící s p. č. 4753/3 a částečně s p. č. 4753/2) určená pro parkování 

dalších případných zájemců o vyhrazené místo pro odstavení vozidla (zpoplatněno dle 

obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku). 



S ohledem na plánovaný projekt obchodní společnosti PSN s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 17048869, spočívající ve výstavbě parkovacího domu v téže 

lokalitě za Domem hudby v Pardubicích, resp. plánované deponie a zařízení staveniště na 

předmětném místě je zapotřebí v tomto bodu Statut města novelizovat, čemuž musí 

předcházet výslovný souhlas s odejmutím majetku.  

Přesné vymezení této plochy je graficky znázorněno v přiloženém návrhu novely Statutu. 

Zákonnou podmínkou přijetí navrhované novely Statutu, na základě níž dochází v určitém 
rozsahu k odnětí správy majetku svěřeného městskému obvodu, je souhlas tohoto městského 
obvodu. Podle ust. § 132 odst. 1 a 2 zákona o obcích lze totiž svěřenou věc z vlastnictví 
statutárního města městskému obvodu odejmout pouze za účelem, pro který lze majetek 
vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu nebo se souhlasem městského obvodu, 
případně také tehdy, pokud městský obvod při nakládání se svěřenou věcí porušuje právní 
předpisy. Podle ust. § 132 odst. 3 zákona o obcích pak o odejmutí věci svěřené městskému 
obvodu z vlastnictví statutárního města rozhoduje zastupitelstvo statutárního města, což bude 
realizováno v rámci schvalování této novely Statutu Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
 
Přílohy 

- e-mail ze dne 9. 9. 2021 
- zápis z porady vedení (1. strana) 
- Příloha č. 4 statutu města  

 

 

From: Pilná Vladimíra <Vladimira.Pilna@mmp.cz>  

Sent: Thursday, September 9, 2021 12:41 PM 

To: Stehnová Alena <Alena.Stehnova@umo1.mmp.cz>; Křížková Gabriela <Gabriela.Krizkova@umo1.mmp.cz> 

Cc: Macela Miroslav <Miroslav.Macela@mmp.cz>; Škoda Petr <Petr.Skoda@mmp.cz>; Kvaš Petr 

<petr.kvas@mmp.cz>; Vaněčková Helena <Helena.Vaneckova@mmp.cz> 

Subject: žádost o projednání změny statutu  

Dobrý den,  

na základě zápisu z porady vedení dne 7.9.2021 a v souladu s jednáním u náměstka primátora Kvaše dne 8.9.2021 

bychom Vás chtěli požádat o projednání v ZMO vydání souhlasu Městského obvodu Pardubice I s odejmutím 

svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 4 Statutu města Pardubic, tj. vyjmutí části pozemku označeného jako 

pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Pardubice (lokalita za Domem 

hudby, ul. Na Hrádku) svěřené do správy MO Pardubice I. 

Souhlas bude podkladem pro zahájení procesu změny Statutu města Pardubic. 

Předmětná část pozemku bude zasažena stavební činností soukromého investora při výstavbě parkovacího domu 

v této lokalitě.  

 

S pozdravem  

Vladimíra Pilná 

oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

odbor majetku a investic 

Magistrát města Pardubic 
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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 3 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      - 

 

Zpráva o provedeném interním auditu 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
b e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o provedeném interním auditu. 

 

Důvodová zpráva: 

 
 
 
 
 
 
  



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 4 

Předkladatel:  Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

 

Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření a 
čerpání sociálního fondu 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I  

1) s o u h l a s í  
s úpravou pravidel hospodaření sociálního fondu Úřadu městského obvodu Pardubice I 
(ÚMOI) (původní znění směrnice č. 10/2017 Pravidel pro tvorbu, hospodaření a čerpání 
sociálního fondu) tak, aby od roku 2022 a roky následující činil příspěvek z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice I do Sociálního fondu ÚMOI 6,5% ze skutečně vyplacených 
částek ve smyslu č. II. Pravidel pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu ÚMOI; 
stávající znění Pravidel pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu ÚMOI je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2) s o u h l a s í  
s tím, aby pro rok 2022 a roky následující činil příspěvek ze Sociálního fondu ÚMOI na 
stravování zaměstnanců ÚMOI a uvolněných členů zastupitelstva 44,- Kč/zaměstnanec 
nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den, přičemž nominální hodnota stravenky 
bude 130,-Kč a z této hodnoty je 56,- Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtu městského 
obvodu Pardubice I, 

3)  s c h v a l u j e  
nové znění směrnice č. 10/2021 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního 
fondu“ dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4) u k l á d á  
tajemnici úřadu městského obvodu, aby zajistila přípravu rozpočtu městského obvodu pro 
rok 2022 a roky následující ve smyslu bodu č. 1 a 2. 

Zodpovídá: tajemnice úřadu 
Termín: 31. 12. 2021 

 

Důvodová zpráva: 

Tajemníci úřadů městských obvodů byli osloveni tajemníkem magistrátu města ve věci 
přípravy změny pravidel hospodaření sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Pardubic zařazených do Magistrátu města Pardubic a městské policie Pardubice. V rámci 
celého města by bylo žádoucí, aby benefitní programy magistrátu, městské policie i úřadů 
městských obvodů byly slaďovány a vzájemně koordinovány. Přece jenom platí, že ve všech 



případech je zaměstnavatelem město Pardubice. Tudíž není důvod, aby docházelo mezi 
jednotlivými úřady k neodůvodněným diskrepancím v podpoře zaměstnanců. 
V příloze předkládáme Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I návrh úpravy směrnice 
č. 10/2017 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ (změna článku 
II. Zdroje fondu a změna v článku IV., bod č. 2, Příspěvek na stravování zaměstnanců Úřadu 
MO Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I, ostatní náležitosti zůstávají 
beze změny) k posouzení. 

Zaměstnanecké benefity představují systémový nástroj jednak k podpoře stávajících 
zaměstnanců, zároveň však slouží jako motivační faktor pro zaměstnance nové. K takové 
podpoře přistupují zaměstnavatelé v podnikatelské sféře i ve sféře veřejné správy. Je to 
pochopitelné, neboť zaměstnavatelé z podnikatelského i nepodnikatelského sektoru hledají 
zaměstnance na společném trhu práce. Mají-li zaměstnavatelé ve veřejné správě konkurovat 
zaměstnavatelům v podnikatelské sféře, musí být logicky konkurenceschopní i v oblastech 
péče o zaměstnance. Navrhovaná usnesení reflektují právě silně konkurenční prostředí na 
trhu práce.  Navrhuje se úprava (od ledna 2022) tohoto zaměstnaneckého benefitu: 

- navýšení hodnoty stravenek z 100 Kč/ks na 130 Kč/ks  

Zdrojem pro zajištění finančních prostředků na uvedené benefity je zejména sociální fond. Ten 
se tvoří podílem z objemu skutečně vyplacených prostředků na platy a odměny zaměstnanců. 
Stávající výše, podle které se sociální fond tvoří, činí 5,8%. Při porovnání dat z jiných 
statutárních měst je zřejmé, že posilování objemu finančních prostředků v sociálním fondu 
(SF) je realitou i v jiných městech. Letmo lze uvést, že SF např. v Teplicích tvoří 8,5%, 
v Karviné 8%, v Plzni 7%. Nárůst je patrný dále v Děčíně, Opavě či v Hradci Králové. 
Navrhované zvýšení objemu SF v Pardubicích ze stávajících 6% o půl procentního bodu je 
podle předkladatele rozumným kompromisem. 

Co se týče příspěvku zaměstnavatele na stravné pro svoje zaměstnance, řadí se v současnosti 
město Pardubice s částkou 76 Kč/ks spíše k průměru v porovnání s ostatními statutárními 
městy. Nynější nominální hodnota stravenek činí 100 Kč/ks, přičemž zaměstnanec doplácí 
24 Kč ze svého. Navrhované navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravenky na 100 Kč/ks 
bude také reflektovat realitu v oblasti stravování a cen, za které se dá nyní pořídit běžný oběd. 
Rozdíl ve výši 30 Kč/ks bude zaměstnanec doplácet ze svého. Celková nominální hodnota 
stravenky bude tedy činit 130 Kč, pokud tedy rada městského obvodu a následně 
zastupitelstvo předložený návrh schválí. Na okraj lze uvést, že už v současnosti přispívá např. 
město Kladno svým zaměstnancům na jednu stravenku 130 Kč, město Teplice 100 Kč, Liberec 
95 Kč či Prostějov 93 Kč. Obecně lze ovšem předpokládat, že tlak na zvyšování nominální 
hodnoty stravenek bude i v jiných městech, neboť se v posledních měsících v restauračních 
cenách prostě objektivně zdražovalo.   

Navrhuje se vypustit z čl. IV. odst. 6 Odpovědnost za škodu při výkonu zaměstnání. Tento 
příspěvek pozbyl svého účinku. Pojištění se již nesjednává. Za dobu trvání sjednaných smluv 
nikdy nedošlo k pojistné události a tím nebylo využito. Navrhuje se prostředky začlenit do jiné 
části sociálního fondu a poskytnout je přímo zaměstnancům. 
 
 
 
 
Přílohy 

č. 1 - Směrnice č. 10/2017 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ 
č. 2 - Návrh nové směrnice č. 10/2021 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního 

fondu“ 
 



Úřad městského obvodu Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02 Pardubice 

 
 

Směrnice č. 10/2017 
 

Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu 
 

I. Účel sociálního fondu 

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Městského obvodu 
Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva Městského obvodu Pardubice I (dále MO I). 
 

II. Zdroje fondu 

Příděl z rozpočtu Městského obvodu Pardubice I činí 5,8 % ze skutečně vyplacených 
prostředků na platy pracovníků MO Pardubice I a odměn uvolněných členů zastupitelstva MO 
Pardubice I v příslušném kalendářním roce a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu. 
 

III. Hospodaření s fondem 

1. Jedná se o fond Městského obvodu Pardubice I. 

2. Návrh rozpočtu zpracovává tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice I. 

V průběhu roku jsou tvorba i výdaje uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem 
fondu a zásadami pro použití fondu dle čl. IV. O hospodaření s prostředky je podávána 
zpráva v rámci vyhodnocení ročního hospodaření Městského obvodu Pardubice I. 

3. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník úřadu. 

4. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví MO Pardubice I. Evidenci v účetnictví 
a finanční operace provádí odbor ekonomický na samostatném účtu. 

5. Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let. 

6. Na poskytnutí plnění není právní nárok, pokud není stanoveno jinak. 

 

IV. Použití fondu 

Prostředků fondu lze použít pro: 

1. Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců Úřadu MO Pardubice I a uvolněných členů 
zastupitelstva MO Pardubice I 

Zaměstnancům, kteří jsou pravidelně ve styku s veřejností, se ze sociálního fondu 
poskytuje příspěvek na reprezentaci ve výši: 

 starosta 5.500,- Kč/pololetí 

 tajemník 5.250,- Kč/pololetí 

 vedoucí odborů 3.750,- Kč/pololetí 

 ostatní zaměstnanci 2.750,- Kč/pololetí 

Příspěvek na reprezentaci se vyplácí ve výplatních termínech vyúčtování platu za měsíc 

květen v měsíci červnu a za měsíc říjen v měsíci listopadu. Příspěvek na reprezentaci 



přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci 

minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též den, kdy zaměstnanec: 

- čerpal dovolenou 

- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek 

- nepracoval, neboť na pracovní den připadl státní svátek 

- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele. 

Příspěvek na reprezentaci nepřísluší zaměstnanci, který je zařazen mezi manuální 

pracovníky. Výjimky stanoví tajemník Úřadu městského obvodu PCE I. Příspěvek na 

reprezentaci se poměrně krátí dle pracovního úvazku. 

 

Nárok na příspěvek na reprezentaci ze sociálního fondu nepřísluší zaměstnanci: 
 

- ve vedlejším pracovním poměru 

- který koná pro ÚMO PCE I práce na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 

o provedení práce 

- na mateřské dovolené a další rodičovské dovolené  

- jehož plat je refundován jinými organizacemi. 

 

2. Příspěvek na stravování zaměstnanců MO Pardubice I a uvolněných členů 
zastupitelstva MO Pardubice I  

 

a) Zaměstnanci a uvolnění členové zastupitelstva mají právo odebírat u zaměstnavatele 
stravenky. 

b) Zaměstnavatel zajišťuje stravenky v nominální ceně 100,- Kč. Z  této ceny je 42,- Kč 
hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků a 36,- Kč z prostředků sociálního 
fondu. 

c) Zaměstnavatel přispívá na stravování svým zaměstnancům, kteří jsou v příslušném dni 
na pracovišti, popř. zaměstnancům, kteří jsou na služební cestě a neúčtují si stravné a 
není jim poskytnuta strava. V ostatní dny nepřítomnosti v práci nemá zaměstnanec nárok 
na příspěvek na stravování. U uvolněných členů zastupitelstva se jedná o kalendářní dny. 

d) Stravenky jsou poskytovány za kalendářní měsíc zpětně ve výši rovnající se nároku na 
počet stravenek za předcházející měsíc dle pravidel uvedených v bodě 2 c). 

 
3. Dary při významných životních situacích 
 

Výše v daném roce se stanovuje následovně: 

a) při životních výročích 
- dovršení 50 let po odpracování alespoň 5 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho 

předchůdcích)          3.000,- Kč 

- dovršení 55 let po odpracování alespoň 10 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho 

předchůdcích)         5.000,- Kč 

- dovršení 60 let po odpracování alespoň 10 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho 

předchůdcích)         5.000,- Kč 

b) při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (nikoliv částečného) bude 
poskytnuta odměna ve výši jednoho průměrného platu, a to pouze za podmínky, 
že zaměstnanec odpracuje na ÚMO Pardubice I (nebo jeho předchůdcích) nejméně 5 let. 

c) při narození dítěte matce nebo manželovi matky    1.000,- Kč 

Příspěvek přísluší i zaměstnankyni ÚMO PCE I, která je na mateřské dovolené. Jsou-li 

oba rodiče zaměstnanci ÚMO PCE I, přísluší jim příspěvek pouze jednomu. 



4. Příspěvek na regeneraci zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva 
 

Příspěvek přísluší zaměstnanci, který odpracoval v dané funkci minimálně 130 pracovních 

dnů. Jedná se o příspěvek na nákup vitamínů a léků, na jednoho zaměstnance 1 000,- 

Kč/rok. 

 

5. Kulturní a sportovní akce 
 

Finanční prostředky fondu lze použít na nákup permanentek na kulturní a sportovní akce, 
vstupenek na jednotlivé kulturní nebo sportovní akce, příp. na služby poskytované o péči 
o tělo do výše položky „Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby“ 
aktuálního rozpočtu sociálního fondu na příslušný kalendářní rok. Částku k individuálnímu 
použití na jednotlivce v konkrétním rozpočtovém roce určuje tajemník úřadu a zaměstnanci 
se vyplácí ve výplatním termínu vyúčtování platu za měsíc listopad v měsíci prosinci po 
předložení příslušných dokladů. 

 

6. Odpovědnost za škodu při výkonu zaměstnání 
 

Financování pojistné smlouvy sjednané se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., 

s platností od 20. 12. 2013 dle aktuálního rozpočtu. Výše pojistného se stanoví dle počtu 

pojištěných osob. 

 

V. Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Podle těchto ustanovení se postupuje od 1. ledna 2018.  

2. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice I na zasedání 
dne 20. 12. 2017 usnesením č. 121Z 20/12/17. 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

  Ing. Gabriela Křížková 

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I 

 
 
 

 
 
 
  



 



Úřad městského obvodu Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02 Pardubice 

 
 

Směrnice č. 10/2021 
 

Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu 
 

I. Účel sociálního fondu 

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců městského obvodu 

Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu Pardubice I (dále MO I). 

 

II. Zdroje fondu 

Příděl z rozpočtu městského obvodu Pardubice I činí 6,5 % ze skutečně vyplacených 

prostředků na platy pracovníků MO Pardubice I a odměn uvolněných členů zastupitelstva MO 

Pardubice I v příslušném kalendářním roce a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu. 

 

III. Hospodaření s fondem 

1. Jedná se o fond městského obvodu Pardubice I. 

2. Návrh rozpočtu zpracovává tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice I. 

3. V průběhu roku jsou tvorba i výdaje uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem 

fondu a zásadami pro použití fondu dle čl. IV. O hospodaření s prostředky je podávána 

zpráva v rámci vyhodnocení ročního hospodaření městského obvodu Pardubice I. 

4. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník úřadu. 

5. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví MO Pardubice I. Evidenci v účetnictví 

a finanční operace provádí odbor kanceláře úřadu oddělení ekonomické na samostatném 

účtu. 

6. Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let. 

7. Na poskytnutí plnění není právní nárok, pokud není stanoveno jinak. 

 

IV. Použití fondu 

Prostředků fondu lze použít pro: 

1. Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců Úřadu MO Pardubice I a uvolněných členů 
zastupitelstva MO Pardubice I 

Zaměstnancům, kteří jsou pravidelně ve styku s veřejností, se ze sociálního fondu 

poskytuje příspěvek na reprezentaci ve výši: 

 starosta 5.500,- Kč/pololetí 

 tajemník 5.250,- Kč/pololetí 

 vedoucí odborů 3.750,- Kč/pololetí 

 ostatní zaměstnanci 2.750,- Kč/pololetí 

Příspěvek na reprezentaci se vyplácí ve výplatních termínech vyúčtování platu za měsíc 

květen v měsíci červnu a za měsíc říjen v měsíci listopadu. Příspěvek na reprezentaci 



přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci 

minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též den, kdy zaměstnanec: 

- čerpal dovolenou 

- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek 

- nepracoval, neboť na pracovní den připadl státní svátek 

- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele. 

Příspěvek na reprezentaci nepřísluší zaměstnanci, který je zařazen mezi manuální 

pracovníky. Výjimky stanoví tajemník Úřadu městského obvodu PCE I. Příspěvek na 

reprezentaci se poměrně krátí dle pracovního úvazku. 

 

Nárok na příspěvek na reprezentaci ze sociálního fondu nepřísluší zaměstnanci: 

- ve vedlejším pracovním poměru 

- který koná pro ÚMO PCE I práce na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 

o provedení práce 

- na mateřské dovolené a další rodičovské dovolené  

- jehož plat je refundován jinými organizacemi. 

 

2. Příspěvek na stravování zaměstnanců MO Pardubice I a uvolněných členů 
zastupitelstva MO Pardubice I  

 

a) Zaměstnanci a uvolnění členové zastupitelstva mají právo odebírat u zaměstnavatele 
stravenky. 

b) Zaměstnavatel zajišťuje stravenky v nominální ceně 130,- Kč. Z této ceny je 56,- Kč 
hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků a 44,- Kč z prostředků sociálního 
fondu. 

c) Zaměstnavatel přispívá na stravování svým zaměstnancům, kteří jsou v příslušném dni 
na pracovišti, popř. zaměstnancům, kteří jsou na služební cestě a neúčtují si stravné a 
není jim poskytnuta strava. V ostatní dny nepřítomnosti v práci nemá zaměstnanec nárok 
na příspěvek na stravování. U uvolněných členů zastupitelstva se jedná o kalendářní dny. 

d) Stravenky jsou poskytovány za kalendářní měsíc zpětně ve výši rovnající se nároku na 
počet stravenek za předcházející měsíc dle pravidel uvedených v bodě 2 c). 

 
3. Dary při významných životních situacích 
 

Výše v daném roce se stanovuje následovně: 

a) při životních výročích 
- dovršení 50 let po odpracování alespoň 5 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho 

předchůdcích)          3.000,- Kč 

- dovršení 55 let po odpracování alespoň 10 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho 

předchůdcích)         5.000,- Kč 

- dovršení 60 let po odpracování alespoň 10 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho 

předchůdcích)         5.000,- Kč 

b) při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (nikoliv částečného) bude 
poskytnuta odměna ve výši jednoho průměrného platu, a to pouze za podmínky, 
že zaměstnanec odpracuje na ÚMO Pardubice I (nebo jeho předchůdcích) nejméně 5 let. 

c) při narození dítěte matce nebo manželovi matky    1.000,- Kč 

Příspěvek přísluší i zaměstnankyni ÚMO PCE I, která je na mateřské dovolené. Jsou-li 

oba rodiče zaměstnanci ÚMO PCE I, přísluší jim příspěvek pouze jednomu. 

 



d) Příspěvek na regeneraci zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva 
 

Příspěvek přísluší zaměstnanci, který odpracoval v dané funkci minimálně 130 pracovních 

dnů. Jedná se o příspěvek na nákup vitamínů a léků, na jednoho zaměstnance 1 000,- 

Kč/rok. 

 

e) Kulturní a sportovní akce 
 

Finanční prostředky fondu lze použít na nákup permanentek na kulturní a sportovní akce, 
vstupenek na jednotlivé kulturní nebo sportovní akce, příp. na služby poskytované o péči 
o tělo do výše položky „Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby“ 
aktuálního rozpočtu sociálního fondu na příslušný kalendářní rok. Částku k individuálnímu 
použití na jednotlivce v konkrétním rozpočtovém roce určuje tajemník úřadu a zaměstnanci 
se vyplácí ve výplatním termínu vyúčtování platu za měsíc listopad v měsíci prosinci po 
předložení příslušných dokladů. 

 

 

V. Přechodná a závěrečná ustanovení 

1) Podle těchto ustanovení se postupuje od 1. ledna 2022.  

2) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice I 
na 16. zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. XXX/Z. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

  Ing. Gabriela Křížková 

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 

 

 

 

  



 
 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 5 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:   Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 1. 12. 2021, v RMO dne 6. 12. 2021 

 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 
(rozpočtové opatření č. 25 – 27) 

 
Druhá změna rozpočtu zahrnuje tato rozpočtová opatření:  

Rozpočtové opatření č. 25 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s c h v a l u j e   
rozpočtové opatření č. 25 – zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk – nákup radiostanice 
s příslušenstvím“ ve výši Kč 10 000,- na příjmové straně rozpočtu a navýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu, položka „Provoz 
JSDH“ v kapitole 14 – vnitřní správa. 
 

Důvodová zpráva:  

Zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk – nákup radiostanice s příslušenstvím“ 
v celkové výši Kč 10.000,00 na příjmové straně rozpočtu, v kapitole č. 4 – přijaté dotace a 
navýšení objemu rozpočtovaných prostředků na položce „Provoz JSDH“ v kapitole 14 – Vnitřní 
správa o Kč 10.000,00. 
Jedná se o nákup vozidlové radiostanice Hytera MD785 s příslušenstvím, celkové náklady činí 
Kč 16.396,- z rozpočtu Pardubického kraje bude nákup dotován částkou Kč 10.000,00, 
zbývajících Kč 6.396,00 bude financováno z rozpočtu MO Pardubice I, konkrétně z položky 
„Provoz JSDH“. 
 
Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je navýšení celkového objemu rozpočtu 
o Kč 10.000,00. 
 

 
Rozpočtové opatření č. 26 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 26 – Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná 
dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 650.000,-Kč, zřízení nové položky 



„Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 697,800,-Kč a nové položky 
„Konsolidace – referendum Zelená brána“ ve výši 22.600,- na příjmové straně rozpočtu. 
Na výdajové straně rozpočtu přesun částky 70.400,- Kč do rezervy rozpočtu. 
 
Důvodová zpráva:  

Provedením tohoto rozpočtového opatření se zohledňují skutečné náklady na zajištění voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a je rozděleno do těchto kroků: 

• Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké 
sněmovny PČR“. Jedná se o snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do 
Poslanecké sněmovny PČR“ o částku ve výši Kč 650.000,00 v souvislosti s obdržením 
dotace ze státního rozpočtu ČR. 

• Zřízení nové položky „Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši Kč 697.800,- 
na příjmové straně rozpočtu oddíl 3. Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace. Tato 
částka odpovídá poměrné části dotace, která nám bude zaslána z rozpočtu Statutárního 
města Pardubic. Na výdajové straně rozpočtu bude změna rozpočtu provedena přesunem 
v rámci kapitoly č. 14 Vnitřní správa, která bude předložena ke schválení Radě městského 
obvodu Pardubice I na schůzi dne 6. 12. 2021. Touto změnou zvýšíme objem 
rozpočtovaných prostředků o Kč 70.000,00 na položce „Náklady na volby do Poslanecké 
sněmovny PČR“ v kapitole 14 – Vnitřní správa přesunem z položky „Provoz ÚMOI“ 
(podmíněno schválením RMO I). Navýšení se dalo očekávat dle navýšení v roce 2020 
oproti původně rozpočtovaným prostředkům došlo opět z důvodu zvýšení odměn členům 
OVK a nákupem ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčních prostředků, nákup 
volebních uren. Tyto prostředky nám budou vyúčtovány v rámci finančního vypořádání 
v roce 2021. 

• Zřízení nové položky „Konsolidace – referendum Zelená brána“ ve výši Kč 22.600,- 
na příjmové straně rozpočtu oddíl 3. Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace.  

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je: 

Na příjmové straně: 

- vynulování položky „Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR“, - 650.000,- Kč 
- vytvoření nové položky „Dotace na volby do Parlamentu ČR“ ve výši 697.800,- Kč 
- vytvoření nové položky „Konsolidace – referendum Zelená brána“ ve výši 22.600,- Kč 

Na výdajové straně: 

- Přesun v rámci kapitoly 14 Vnitřní správa z položky „Provoz ÚMOI“ na položku „Náklady 
na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 70.000,-Kč (k projednání v RMO 
Pardubice I dne 6. 12. 2021 – rozpočtové opatření č. 24) 

- Do rezervy rozpočtu bude přesunuta částka 70.400,- Kč 
 

 
Rozpočtové opatření č. 27 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s c h v a l u j e   
rozpočtové opatření č. 27 – převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
z běžných výdajů na kapitálové výdaje (na pol. 6123 – Dopravní prostředky 900 tis.; na pol. 
6122 – stroje, přístroje a zařízení- 200 tis. Kč) u výdajové položky „Operativní údržba a úklid 
obvodu“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
 
  



Důvodová zpráva: 

Jedná se o nákup nového dodávkového automobilu pro potřeby pracovníků údržby a pro 

přepravu odsouzených do zaměstnání.  

 
Dodávkový automobil 

Vozidlo, které městský obvod v současnosti užívá, Ford Transit 4E1 1966, bylo 
uvedeno do provozu v roce 2006, v České republice bylo poprvé zapsáno v roce 2010, načež 
bylo roku 2012 koupeno pro potřeby MOI (stav tachometru 88 564 km). Vozidlo je denně 
využíváno pro údržbu svěřeného majetku Statutárního města Pardubic a přepravu 
odsouzených do zaměstnání.  

V současnosti již je v automobilu mnoho nefunkčních věcí, které nebrání provozu, ale 
jsou při běžném užívání nepříjemné pro posádku vozidla. Jedná se zejména o nefunkční 
klimatizaci a topení, vyhřívání předního skla a nefunkčnost vyhřívání sedaček. Vozidlo je 
celkově značně zkorodované. Poškozené je i zavírání předních a bočních dveří. V tomto 
automobilu je instalováno plynové zařízení, které má platnou revizi do roku 8/2023, načež by 
pro získání nové revize bylo nutné vyměnit nádrže na plyn, které jsou již za svojí životností, a 
to z důvodu prorezavění. V minulosti bylo také nutné investovat nemalé částky do nefunkčních 
součástek plynového zařízení. Pokud bychom chtěli vozidlo provozovat bez plynového 
zařízení musí dojít k jeho demontáži odbornou firmou v hodnotě cca. 10 000,-Kč.   

V minulosti bylo nutné na vozidle provést několik poměrně nákladných oprav, které byly 
v celkové hodnotě 50 tis. Kč. Vzhledem ke stáří vozidla a najetým kilometrům 183 636 km není 
ekonomicky výhodné dále vozidlo provozovat (počet oprav bude narůstat). Státní technická 
kontrola na tomto vozidle končí roku 8/2022. 

Nutnost nákupu byla zastupitelstvu městského obvodu avizována již v měsíci prosinci 
2020. Před sestavováním rozpočtu byl proveden průzkum trhu a bylo zjištěno, že pokud by se 
povedlo zakoupit nový automobil ještě do konce letošního roku, byl by nákup výhodnější, 
jelikož je možné koupit ještě skladové vozidlo za letošní ceny. Od příštího roku je u všech 
automobilek avizován značný nárust cen s ohledem na nedostatek automobilových dílů 
(promítnutí celosvětového problému s Covid-19) a inflaci. Navíc na nové vozidlo by čekací 
doba mohla být až ¾ roku. 
 
Fotodokumentace stavu starého vozidla: 

 



  

 

 

 



 

 
 

Benzinový vysavač na listí 

Vysavač na listí by byl velkou a významnou pomocí při úklidu města hlavně 

v podzimních měsících. Opad listí je natolik masivní, že pro naše zaměstnance je velmi složité, 

v podstatě nemožné, zajistit odpovídající úroveň úklidu na všech lokalitách, ve kterých je to 

v danou chvíli třeba. V současné době je listí odklízeno ručním nakládáním. V momentě, 

kdybychom měli k dispozici vysavač by stačilo listí nafoukat na jednotlivé hromady a ty by byly 

následně vysáty, tudíž by vznikla značná časová úspora na jednotlivých plochách, a to 

z důvodu odpadnutí nutnosti listí ručně nakládat. 

Vysavač listí VD 500 P je určen nejen k vysávání a nakládání listí, ale i suché trávy a 

komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků či zelených ploch. Skříň 

vysavače je vybavena výměnnými otěruvzdornými vložkami-Hardox, což je praktické při 

častém vysávání listí a trávy s příměsí štěrku například kolem komunikací. Díky podvozku je 

vysavač rychle a jednoduše přemístitelný na pracovní místo. Nasáté listí stroj rozdrtí díky 

čemuž zabírá při přepravě i skladování mnohem méně prostoru.  

Na trhu není dostupný jiný vysavač tohoto typu, tedy s tímto výkonem a za tuto částku, 

takže nelze doložit porovnání s jiným obdobným modelem. Pro tento model je přiloženo 

cenové porovnání jejich dodavatelů: 

 

1. Cenová nabídka: Elva Profi, s.r.o.;     169.279,-Kč vč. DPH 

2. Cenová nabídka: Tlamka – zahradní technika;   169.279,-Kč vč. DPH 

3. Cenová nabídka: Agrometall s.r.o.;     169.158,-Kč vč. DPH 

  



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 

 

 

  

PŘÍJMY (údaje jsou v  Kč)
Aktuální rozpočet 

na rok 2021

2. změna rozpočtu 

na rok 2021 změna o 

3 1. Příjmy běžné - daňové 55 467 200,00 55 467 200,00 0,00

4 Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu 41 487 200,00 41 487 200,00 0,00
5 Podíl na státní správě 12 177 900,00 12 177 900,00 0,00

6 Podíl na životním prostředí 20 976 300,00 20 976 300,00 0,00

7 Podíl na dopravě 8 333 000,00 8 333 000,00 0,00

8 Odvod části poplatku za TKO 0,00 0,00 0,00

9 Poplatky a daně z vybraných činností 13 980 000,00 13 980 000,00 0,00
10 Správní poplatky 380 000,00 380 000,00 0,00

11 Poplatek za povolení k umístění herního prostoru 30 000,00 30 000,00 0,00

12 Ostatní správní poplatky 350 000,00 350 000,00 0,00

13 Místní poplatky 13 600 000,00 13 600 000,00 0,00

14 Poplatek ze psů 500 000,00 500 000,00 0,00

15 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

16 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 100 000,00 0,00

17 Poplatek za TKO 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00

18 Odvod z loterií a jiných podobných her 0,00 0,00 0,00

19 0,00

20 2. Příjmy běžné - nedaňové 1 340 000,00 690 000,00 -650 000,00
21 Ostaní příjmy z vlastní činnosti 250 000,00 250 000,00 0,00

22 Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby 200 000,00 200 000,00 0,00

23 Přijaté sankční platby a pokuty 120 000,00 120 000,00 0,00

24 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00

25 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 0,00

26 Příjmy z parku Na Špici 40 000,00 40 000,00 0,00

27 Příjmy z reklamních zařízení 0,00 0,00 0,00

28 Neidentifikovatelné příjmy 0,00 0,00 0,00

29 Příjmy z úroků 70 000,00 70 000,00 0,00

30 Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR 650 000,00 0,00 -650 000,00

31 0,00

32 3. Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace 518 600,00 1 249 000,00 730 400,00
33 Dotace na volby do Parlamentu ČR 0,00 697 800,00 697 800,00

Dotace z rozpočtu PK - nákup radiostanice 10 000,00 10 000,00

Konsolidace - referendum Zelená brána 22 600,00 22 600,00

34 Finanční vypořádání s MMP 518 600,00 518 600,00 0,00

35

36 CELKEM PŘÍJMY 57 325 800,00 57 406 200,00 80 400,00

37 0,00

38 FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč) 0

39 Zapojení prostředků z roku 2020 22 272 155,84 22 272 155,84 0,00

41 ZSBÚ 0,00 0,00 0,00

42 CELKEM FINANCOVÁNÍ 22 272 155,84 22 272 155,84 0,00

43 0,00

44 CELKEM ZDROJE 79 597 955,84 79 678 355,84 80 400,00

2. změna rozpočtu na rok 2021



 
 

 

 
  

VÝDAJE (údaje jsou v  Kč)
Aktuální rozpočet na rok 

2021

2. změna rozpočtu na 

rok 2021, přesun

změna o: 

2 14. Vnitřní správa 18 440 900,00 18 450 900,00 10 000,00
3 Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů 11 243 000,00 11 243 000,00 0,00

4 Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů 2 433 000,00 2 433 000,00 0,00

5 Odměny členů komisí a výborů 25 000,00 25 000,00 0,00

6 Ostatní osobní výdaje 500 000,00 500 000,00 0,00

7 Ostatní povinné pojistné 58 000,00 58 000,00 0,00

8 Cestovné 10 000,00 10 000,00 0,00

9 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 0,00

10 Provoz ÚMO I 3 050 000,00 2 980 000,00 -70 000,00

11 Zpravodaj ÚMO I 300 000,00 300 000,00 0,00

12 Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace 0,00 0,00 0,00

13 Provoz JSDH 121 900,00 131 900,00 10 000,00

14 Náklady na volby do parlamentu ČR 650 000,00 720 000,00 70 000,00

15 15. Životní prostředí 24 028 000,00 24 028 000,00 0,00
16 15.1 - Životní prostředí - neinvestiční 23 328 000,00 22 228 000,00 -1 100 000,00

17 Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 5 268 000,00 5 268 000,00 0,00

18 Operativní údržba a úklid obvodu  2 700 000,00 1 600 000,00 -1 100 000,00

19 Péče o zeleň a o stromy 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00

20  - seče trávy 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00

21  - péče o zeleň 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

22  - péče o stromy 700 000,00 700 000,00 0,00

23 Údržba parku Tyršovy sady 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00

24 Údržba prostoru Přednádraží 380 000,00 380 000,00 0,00

25 Odpady 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00

26 Zahradní mobiliář a herní prvky 680 000,00 680 000,00 0,00

27 Fontány a zavlažovací systémy 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

28 15.1 - Životní prostředí - investiční 700 000,00 1 800 000,00 1 100 000,00

29 Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici 700 000,00 700 000,00 0,00

30 Nákup DHM 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

31 27. Doprava 16 550 000,00 16 550 000,00 0,00

32 27.1 - Doprava neinvestiční 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00

33 Opravy a udržování komunikací 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00

34 27.2 - Doprava investiční 10 050 000,00 10 050 000,00 0,00

35 Opravy chodníků 2 950 000,00 2 950 000,00 0,00

36 Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

37 Projektové dokumentace 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

38 33. Školství, mládež, tělovýchova 53 500,00 53 500,00 0,00

39 Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 53 500,00 53 500,00 0,00

40 34. Kultura 347 000,00 347 000,00 0,00

41 Akce pořádané MO I 160 000,00 160 000,00 0,00

42 Náklady při významných výročích 7 000,00 7 000,00 0,00

43 Životní jubilea 90 000,00 90 000,00 0,00

44 Dotace a dary na kulturní akce 50 000,00 50 000,00 0,00

45 Dotace Východočeskému divadlu 40 000,00 40 000,00 0,00

46 Vánoční výzdoba 0,00 0,00 0,00

Odeslané konsolidační transfery 11 898 213,74 11 898 213,74 0,00

44 Odvod části poplatku za TKO 10 937 300,00 10 937 300,00 0,00

45 Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu 960 913,74 960 913,74 0,00

Rezervy 8 280 342,10 8 350 742,10 70 400,00

47 Rezerva rady 51 500,00 51 500,00 0,00

48 Rezerva starostky 35 000,00 35 000,00 0,00

49 Rezerva místostarosty 15 000,00 15 000,00 0,00

50 Rezerva rozpočtu 8 128 842,10 8 199 242,10 70 400,00

51 Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona 50 000,00 50 000,00 0,00

52 CELKEM VÝDAJE 79 597 955,84 79 678 355,84 80 400,00



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 6 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

Projednáno:  ve FV 1. 12. 2021, v RMO 6. 12. 2021 

 

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I  

1. s c h v a l u j e 
návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 s podmínkou, že bude do konce roku 2021 
schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2022, 

2. s c h v a l u j e 
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO, 

3. s v ě ř u j e 
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO 
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2022 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 

Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol 
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. Kč 300.000,00 
pro jednotlivý přesun finančních prostředků, 

4. b e r e   n a   v ě d o m í 
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2022 do konce 
roku 2021, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. 
od 1.1.2022 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2022) chovat jako 
příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria, 

5. s c h v a l u j e 
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022, příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2022, rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2022 
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 s podmínkami uvedenými v důvodové 
zprávě. 

 

Důvodová zpráva: 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 1: 

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází z aktuálního rozpočtu na rok 2021 a z očekávané 
skutečnosti roku 2022. 
 



A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2022 
 
Příjmy 
V r. 2022 předpokládáme tyto příjmy rozpočtu MO I: 

• běžné – daňové 

• běžné – nedaňové 

• přijaté dotace. 
Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a z příjmů 
z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně menší 
součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z parku Na Špici), 
přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují 
především dotace na různé volby. 

 

Příjmy běžné – daňové 
Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a 
z poplatků z vybraných činností. Celkový podíl na DPH ve výši 50,777,3 tis. Kč. Oproti 
loňskému roku zde došlo ke zvýšení. 
Členění transferů je následující:   

• podíl na daních:       14.784,90 tis. Kč   

• transfer na náklady na životní prostředí    25.759,40 tis. Kč  

• transfer na náklady na dopravu:     10.233,00 tis. Kč  
 

Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností ve výši 14.620,00 tis. Kč lze rozdělit na:  

• příjem ze správních poplatků ve výši 380 tis. Kč: 
- správní poplatek za povolení k provozu herního prostoru a ostatní správní poplatky.  

• příjem z místních poplatků ve výši 14.240,00 tis. Kč, z toho: 
- poplatek ze psů:             500,00 tis. Kč 
- poplatek za užívání veřejného prostranství:       2.640,00 tis. Kč 
- poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst:          100,00 tis. Kč 
- poplatek za TKO:        11.000,00 tis. Kč 
- odvod části poplatku za TKO dle statutu:     -10.827,20 tis. Kč 

tento odvod činí 91 % upraveného předpisu dle platného Statutu – bude odvedeno 
do rozpočtu města.; po odvodu tak zbývá pouze částka k pokrytí nákladů spojených 
s výběrem tohoto poplatku. 

 

Celkem rozpočtujeme daňové příjmy na rok 2022 ve výši 65.397,30 tis. Kč.,  
 

Příjmy běžné – nedaňové 
Nedaňové příjmy rozpočtujeme na rok 2022 ve výši 1.083,58 tis. Kč 
Jedná se o: 

• ostatní příjmy z vlastní činnosti:       53,58 tis. Kč 

• příjmy z parku Na Špici      100,00 tis. Kč 

• přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem)  100,00 tis. Kč 

• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:     10,00 tis. Kč 

• příjmy z úroků:         70,00 tis. Kč 

• předpokládaná dotace na volby do parlamentu ČR:  750,00 tis. Kč 
 

Pro rok 2022 nejsou rozpočtovány příjmy z reklamních zařízení. 
 

Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 708,00 tis. Kč stanovený v souladu se zněním 
směrnice č. 10/2021 podmíněné jejím schválením v Zastupitelstvu MO Pardubice I. 
Přijaté dotace 

Celkové očekávané dotace na rok 2022 budou rozpočtovány v nulové výši. Později sem bude 
přesunuta dotace na volby do zastupitelstev obcí. 
 

Celkové příjmy jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 67.188,88 tis. Kč.  



 

Financování 

Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. 
Ve financování figuruje předpokládaný zůstatek přídělu z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 
680,00 tis. Kč. 
Do rozpočtu na rok 2022 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky 
z rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 9.800,00 tis. Kč., hlavně ve vazbě na přesun akcí 
„Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828“ a dalších investičních akcí.  
 

Celkem je financování rozpočtováno ve výši 10.480 tis. Kč. 
Celkové zdroje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 77.668,88 tis. Kč.   
 
B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2022 
 

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly: 

• Vnitřní správa 

• Životní prostředí 

• Doprava 

• Školství, mládež, tělovýchova 

• Kultura 

• Rezervy. 
 

Kapitola 14 – Vnitřní správa 
 

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši 21.728,90 tis. Kč a zahrnuje výdaje spojené 
s činností zastupitelstva, rady a úřadu MO. 
 

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly: 

• Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – 11.508,70 tis. Kč. Jedná se o platy dle 
platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I 
mimo zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny, zahradnice a správce v parku Na 
Špici. Zároveň jsou zde zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při sestavení 
celkové částky objemu prostředků na platy na r. 2022 se vycházelo z rozborové sestavy 
programu VEMA za rok 2021 a předpokladu na rok 2022. Dále je do této částky promítnuto 
zvýšení platových tarifů o 1 tis. Kč/zaměstnanec. 

 

Rozpis položky:  
- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů   10.658,70 tis. Kč 
- platové postupy:             150,00 tis. Kč 
- rezerva na případné odměny:           700,00 tis. Kč 

 

• Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – 2.420,20 tis. Kč. Z této položky je 
hrazena odměna starostky jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního 
právního předpisu a odměny dalších neuvolněných členů zastupitelstva v zastupitelstvem 
schválené výši. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění.  

 

Rozpis položky:  
- celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva.   1.030,00 tis. Kč 
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva:      943,20 tis. Kč 
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva:      260,00 tis. Kč 
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí:      187,00 tis. Kč 

• Odměny členů komisí a výborů           20,00 tis. Kč 

• Ostatní osobní výdaje          550,00 tis. Kč 
Položka zahrnuje zaměstnané na DPP a DPČ a dále rezervu na případné uzavření dohod 
na zejména sezónní práce v oblasti péče o vzhled obvodu a zeleň. 



• Ostatní povinné pojistné – Kč 60 tis. – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu 
dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s. 

• Cestovné – Kč 20 tis. – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, 
pracovní cesty, veškerá jednání.  

• Pohoštění – Kč 50 tis. – z této položky jsou hrazeny nákupy pohoštění pro návštěvníky 
úřadu a na zasedání ZMO. Zahrnuje nákup kávy, čaje, stolní vody a drobného pohoštění. 

• Provoz ÚMO I – Kč 3.000,00 tis. - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá 
přibližně v takovéto struktuře:  
- knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury – zákony apod. a 

denního tisku)   
- drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a 

dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. kancel. nábytek, regály, dovybavení apod.)  
- podlimitní technické zhodnocení  
- nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, 

papíry, lepidla, tonery, cartridge, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekce apod.)   
- voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu)   
- teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii)   
- el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.)   
- služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do 

frankovacího zařízení)  
- služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za 

pevné linky i mobilní sítě)   
- služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro 

potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.)  
- zpracování dat a komunikační technologie  
- nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro 

zaměstnance, certifikáty apod…)   
- opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku)  
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi    
- konzultační, právní a poradenské služby  
- služby peněžních ústavů (úhrady bankám za vedení účtů, výpisy z účtů, platební 

příkazy atd.)   
- pohonné hmoty  
- daně z přidané hodnoty na výstupu  

- ostatní provozní výdaje  

• Zpravodaj ÚMO I – Kč 250 tis. – jedná se o náklady na pravidelný čtvrtletník vydávaný 
Městským obvodem Pardubice I, tzn. veškeré náklady související s výrobou a distribucí 
této tiskoviny. 

• Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – 3.000,00 tis. - jedná se o spoluúčast 
městského obvodu na této akci na základě požadavku kanceláře tajemníka MmP. 
Celkové předpokládané náklady by měly činit cca 6.000,00 tis. Kč s tím, že zbývající 
částka ve výši Kč 3.000,00 tis. by byla hrazena z rozpočtu statutárního města Pardubice. 
Původní finanční spoluúčast statutárního města Pardubice a MOI byla ve výši nejméně 
1.750,00 tis. Kč, kdy podmínkou realizace rekonstrukce, viz usnesení ZMO č. 
73Z 10/09/20 bylo její pokrytí ze strany města. Předmětem rekonstrukce je přebudování 
bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828.   

• Provoz JSDH – Kč 100,00 tis. – jedná se o výdaje související s provozem zřízené 
jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I. 

• Náklady na volby do zastupitelstev obcí - 750,00 tis. Kč  
 

Kapitola 15 – Životní prostředí 

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města dle 

platného znění Statutu.   

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši 25.407,78 tis. Kč 



Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:  

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční      24.907,78 tis. Kč 

• Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů  5.692,78 tis. Kč  
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku. 

• Operativní údržba a úklid obvodu + nákup DHM – 3.015,00 tis. Kč – vzhledem k úsporným 
opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí Pardubice práce 
odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu obvodu 
vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do zahradní 
techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný 
k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a 
ostatní zelené hmoty. Dále jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem 
budovy technického zázemí.  

• Péče o zeleň a stromy – 4.300,00 tis. Kč – výdaje na celkovou péči o zeleň na území 
obvodu, patří sem: 

- seče trávy        2.500,00 tis. Kč 

- péče o zeleň        1.000,00 tis. Kč 
Z této položky je hrazena veškerá péče o zeleň na území MO Pardubice I, například 
údržba živých plotů, výsadba květin, nákupy cibulovin, dosadba záhonů, nákup osiva 
a sadby, náklady související s činností zahradnic, větší sadové úpravy, veškerá 
operativní péče, odborné posudky apod. 

- péče o stromy           800,00 tis. Kč 
Z této položky je hrazena veškerá péče o stromy, např. kácení a prořez stromů, 
frézování pařezů, provedení inventarizace stromů, na jejímž základě jsou nadále 
prováděny větší zásahy na vybraných stromech.  

• Údržba parku Tyršovy sady – 6.000,00 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky na běžnou 
údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a ostatní náklady na 
el. energii a další běžnou údržbu např. závlah, osvětlení, mobiliáře. 

• Údržba prostoru Přednádraží – 500,00 tis. Kč – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, 
úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů. 

• Odpady – 3.600,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:  
- psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů   
- velkoobjemové kontejnery – přistavování, odvoz a likvidace odpadů  
- odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů  
- likvidace bioodpadu  
- likvidace černých skládek   

• Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 800 tis. – z těchto prostředků jsou hrazeny opravy 
stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, pískovišť atd. opravy 
herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení nového mobiliáře a herních 
prvků.  

• Fontány a zavlažovací systémy – Kč 1.000 tis. – výdaje na drobnou údržbu, el. energii a 
vodu pro fontány na území MO I kromě fontány u Přednádraží. Z této položky bude rovněž 
hrazena údržba zavlažovacích systémů, pítka. 

• Dotační program na úpravu vnitrobloků – 300,00 tis. Kč 
 
15.1 – Životní prostředí – investiční     500,00 tis. Kč 

• Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru – 500,00 tis. Kč – Jedná se o finanční 
prostředky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883. 

 
  



Kapitola 27 – Doprava 

Kapitolu Doprava lze považovat za jednu z nejdůležitějších v rozpočtu MO. Objem kapitoly je 
rozpočtován ve výši 15.812 tis. Kč. 
 
27.1 – Doprava – neinvestiční 

• Opravy a udržování komunikací – 4.612,00 tis. Kč – vyčleněná finanční částka slouží pro 

opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o opravy 

vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné menší opravy 

nebo rekonstrukce chodníků.  

 
27.2 – Doprava – investiční – 11.200 tis. Kč 

• Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního plánu rozvoje obvodu 

(viz příloha).  

 

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova 

Objem kapitoly pro rok 2022 je navrhován ve výši Kč 50 tis. Záměrem obvodu je přispívat 
formou dotací nebo darů na nejrůznější aktivity škol a ostatních organizací v oblasti 
vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď 
přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy starosty či místostarosty. Z těchto 
rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo 
dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo 
městského obvodu. 
 

Kapitola 34 - Kultura 

Rozpočet této kapitoly je navržen ve výši Kč 197 tis. 
MO Pardubice I se snaží podporovat rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací 
či darů na kulturní akce Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce 
pořádané obvodem, pro letošní rok je počítáno s maximálně deseti koncerty v Bubeníkových 
sadech v celkové ceně do 50,00 tis. Kč., náklady při významných výročích (zejména nákup 
květin pro pietní akce) 7,00 tis. Kč, náklady na životní jubilea ve výši 90,00 tis. Kč a dotace a 
dary na kulturní akce ve výši 50,00 tis. Kč. Sem patří kulturní akce pořádané školami či jinými 
externími subjekty a lze je financovat i způsobem uvedeným v předchozí kapitole, tedy 
z rezerv starostky, místostarosty a rady.  
 

Rezervy 

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (80,00 tis. Kč), rezervou starostky (80,00 tis. Kč), rezervou 
místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (1010,00 tis. Kč) a rezervou na řešení 
krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).  
Celkový objem rezerv činí Kč 1.250,00 tis.   
 
 
Celkové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 77.668,88 tis. Kč. 
 
 
ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ. 
 

  



Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 2: 

Stejně jako při předkládání návrhu rozpočtu v minulých letech navrhujeme schválit ustanovení 
o tvorbě rezervy rozpočtu min. ve výši 1,5 % příjmů MO i na rok 2022. Důvodem je zachování 
alespoň minimální rezervy rozpočtu pro event. případy mimořádných situací. 
 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 3: 

Na základě zkušeností z minulých let je předložen návrh svěření některých pravomocí 
provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvu obce tak, jak umožňuje 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Toto opatření umožní větší operativnost při 
provádění přesunů mezi jednotlivými výdajovými položkami, a hlavně při rozpouštění 
zastupitelstvem již schválených rezerv (rezerva rady, starostky, místostarosty).  
 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 4: 

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2022 bude 
projednáván až po termínu zasedání MO Pardubice I, je nutné přijmout uvedené usnesení pro 
případ neschválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2022. 
 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 5: 

V případě, že nebude schválen rozpočet MO Pardubice I na rok 2022 příp. rozpočet 
Statutárního města Pardubice na rok 2022 do konce roku 2021, je nutné v zájmu zabezpečení 
plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2022 do doby schválení 
rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022. Tato povinnost vyplývá z § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na toto období 
je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.  
 

Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice I na rok 2022 

Zastupitelstvo MO Pardubice I vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2022 do schválení rozpočtu MO 
Pardubice I na rok 2022 rozpočtové provizorium v případě neschválení rozpočtu Statutárního 
města Pardubice na rok 2022 a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu 
Pardubice I: 
1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých měsících 

přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2021. 
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pouze 

pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv nebo zaslaných 
objednávek), které byly zahájeny v roce 2021. 

3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I v maximální 
výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ. 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

1

2 PŘÍJMY (údaje jsou v  Kč)
schválený rozpočet na 

rok 2021

upravený rozpočet na rok 

2021 návrh rozpočtu na rok 2022

3 1. Příjmy běžné - daňové 44 529 900,00 55 467 200,00 65 397 300,00

4 Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu 30 549 900,00 41 487 200,00 50 777 300,00
5 Podíl na sdílených daních 12 177 900,00 12 177 900,00 14 784 900,00

6 Podíl na životním prostředí 20 976 300,00 20 976 300,00 25 759 400,00

7 Podíl na dopravě 8 333 000,00 8 333 000,00 10 233 000,00

8 Odvod části poplatku za TKO -10 937 300,00 0,00 XXX

9 Poplatky a daně z vybraných činností 13 980 000,00 13 980 000,00 14 620 000,00
10 Správní poplatky 380 000,00 380 000,00 380 000,00

11 Poplatek za povolení k umístění herního prostoru 30 000,00 30 000,00

12 Ostatní správní poplatky 350 000,00 350 000,00

13 Správní poplatky 380 000,00

14 Místní poplatky 13 600 000,00 13 600 000,00 14 240 000,00

15 Poplatek ze psů 500 000,00 500 000,00 500 000,00

16 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 2 640 000,00

17 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 100 000,00 100 000,00

18 Poplatek za TKO 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00
19

20 2. Příjmy běžné - nedaňové 1 340 000,00 1 340 000,00 1 083 580,00

21 Ostaní příjmy z vlastní činnosti 250 000,00 250 000,00 53 580,00

22 Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby 200 000,00 200 000,00 0,00

23 Přijaté sankční platby a pokuty 120 000,00 120 000,00 100 000,00

24 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00

25 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 10 000,00

26 Příjmy z parku Na Špici 40 000,00 40 000,00 100 000,00

27 Neidentifikovatelné příjmy 0,00 0,00 0,00

28 Příjmy z úroků 70 000,00 70 000,00 70 000,00

29 Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí 650 000,00 650 000,00 750 000,00
30

31 3. Konsolidace, přijaté dotace 0,00 518 600,00 708 000,00

32 Sociální fond 0,00 0,00 708 000,00

33 Finanční vypořádání s MMP 518 600,00 0,00
34

35 CELKEM PŘÍJMY 45 869 900,00 57 325 800,00 67 188 880,00
36

37 FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)

38 Zapojení prostředků z roku 2021 3 258 000,00 22 272 155,84 9 800 000,00

39 Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu -622 000,00 0,00 0,00

40 Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021 680 000,00

41 CELKEM FINANCOVÁNÍ 2 636 000,00 22 272 155,84 10 480 000,00

42

43 CELKEM ZDROJE 48 505 900,00 79 597 955,84 77 668 880,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022



 

 

 
 
  

1 VÝDAJE (údaje jsou v  Kč)
schválený rozpočet na rok 

2021

upravený rozpočet na rok 

2021
návrh rozpočtu na rok 2022

2 14. Vnitřní správa 20 080 900,00 18 440 900,00 21 728 900,00

3 Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů 11 243 000,00 11 243 000,00 11 508 700,00

4 Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů 2 433 000,00 2 433 000,00 2 420 200,00

5 Odměny členů komisí a výborů 25 000,00 25 000,00 20 000,00

6 Ostatní osobní výdaje (dohody) 500 000,00 500 000,00 550 000,00

7 Ostatní povinné pojistné 58 000,00 58 000,00 60 000,00

8 Cestovné 10 000,00 10 000,00 20 000,00

9 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 50 000,00

10 Provoz ÚMO I 3 000 000,00 3 050 000,00 3 000 000,00

11 Zpravodaj ÚMO I 300 000,00 300 000,00 250 000,00

12 Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace 1 750 000,00 0,00 3 000 000,00

13 Provoz JSDH 61 900,00 121 900,00 100 000,00

14 Náklady na volby do zastupitelsteva / parlamentu ČR 650 000,00 650 000,00 750 000,00

15 15. Životní prostředí 22 168 000,00 24 028 000,00 25 707 780,00

16 15.1 - Životní prostředí - neinvestiční 21 468 000,00 23 328 000,00 25 207 780,00

17 Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 5 268 000,00 5 268 000,00 5 692 780,00

18 Operativní údržba a úklid obvodu  2 500 000,00 2 700 000,00 3 000 000,00

19 Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby 0,00 0,00 15 000,00

20 Péče o zeleň a o stromy 3 700 000,00 3 900 000,00 4 300 000,00

21  - seče trávy 2 100 000,00 2 100 000,00 2 500 000,00

22  - péče o zeleň 900 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00

23  - péče o stromy 700 000,00 700 000,00 800 000,00

24 Údržba parku Tyršovy sady 5 000 000,00 5 800 000,00 6 000 000,00

25 Údržba prostoru Přednádraží 300 000,00 380 000,00 500 000,00

26 Odpady 3 400 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

27 Zahradní mobiliář a herní prvky 500 000,00 680 000,00 800 000,00

28 Fontány a zavlažovací systémy 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Dotační program na úpravu vnitrobloků 0,00 0,00 300 000,00

29 15.1 - Životní prostředí - investiční 700 000,00 700 000,00 500 000,00

30 Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici 700 000,00 700 000,00 0,00

31 Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru 500 000,00

32 27. Doprava 5 100 000,00 16 550 000,00 15 812 000,00

33 27.1 - Doprava neinvestiční 4 500 000,00 6 500 000,00 4 612 000,00

34 Opravy a udržování komunikací 4 500 000,00 6 500 000,00 4 612 000,00

35 27.2 - Doprava investiční 600 000,00 10 050 000,00 11 200 000,00

36 Projektové dokumentace 600 000,00 1 100 000,00 1 600 000,00

37 Opravy chodníků 2 950 000,00 3 600 000,00

38 Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00

39 33. Školství, mládež, tělovýchova 50 000,00 53 500,00 50 000,00

40 Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 50 000,00 53 500,00 50 000,00

41 34. Kultura 197 000,00 347 000,00 197 000,00

42 Akce pořádané MO I 50 000,00 160 000,00 50 000,00

43 Náklady při významných výročích 7 000,00 7 000,00 7 000,00

44 Životní jubilea 90 000,00 90 000,00 90 000,00

45 Dotace a dary na kulturní akce 50 000,00 50 000,00 50 000,00

46 Dotace Východočeskému divadlu Pardubice 0,00 40 000,00 0,00

47 Sociální fond - použití 1 388 000,00

48 11 898 213,74 11 535 200,00

49 odvod části poplatku za TKO 10 937 300,00 10 827 200,00

50 Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu 960 913,74 708 000,00

51 Rezervy 910 000,00 8 280 342,10 1 250 000,00

52 Rezerva rady 70 000,00 51 500,00 80 000,00

53 Rezerva starostky 70 000,00 35 000,00 80 000,00

54 Rezerva místostarosty 30 000,00 15 000,00 30 000,00

55 Rezerva rozpočtu 690 000,00 8 128 842,10 1 010 000,00

56 Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona 50 000,00 50 000,00 50 000,00

57 CELKEM VÝDAJE 48 505 900,00 79 597 955,84 77 668 880,00

Odeslané konsolidační transfery



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 7 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

Projednáno:  ve FV 1. 12. 2021, v RMO 6. 12. 2021 

 

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2022 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2022 dle předloženého návrhu: 
 

Údaje jsou v Kč   

ZDROJE 
Očekávaný zůstatek k 31.12.2021 680 000,00 

Zálohový příděl v roce 2022 707 000,00 

Úroky z účtu  1 000,00 

Zdroje celkem:  1 388 000,00 

VÝDAJE  
Příspěvek na reprezentaci 150 000,00  

Příspěvek na stravování 500 000,00  

Dary při významných životních situacích 80 000,00  

Příspěvek na regeneraci zaměstnanců  80 000,00  

Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 160 000,00  

Poplatky z účtu 3 000,00  

Rezerva 
 

415 000,00  

Výdaje celkem: 1 388 000,00  

Zdroje - výdaje = 0,00  

 
 
Důvodová zpráva 

Návrh rozpočtu sociálního fondu vychází z navrhovaného znění směrnice č. 10/2021. 
Zálohový příděl ve výši 6,5 % v roce 2022 bude dle platného znění směrnice vypořádán při 
finančním vypořádání za rok 2021 dle skutečné výše vyplacených platů pracovníků úřadu MO 
Pardubice I a odměn uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I. 

Zdroje:  

Očekávaný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2021 bude činit Kč 680 tis.  



Zálohový příděl v roce 2022 bude činit Kč 707 tis. Je vypočítán jako 6,5 % 
z rozpočtovaných prostředků na platy pracovníků zařazených do Úřadu MO Pardubice I a 
odměny uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I dle návrhu rozpočtu městského 
obvodu Pardubice I na rok 2022. Úroky z účtu jsou rozpočtovány ve výši Kč 1 000,00. 

 

Výdaje:  

V roce 2022 jsou rozpočtovány následující výdaje:  

Příspěvek na reprezentaci:        Kč    150 tis. 

Příspěvek na stravování:        Kč  500 tis. 

Dary při významných životních situacích:        Kč    80 tis. 

Příspěvek na regeneraci zaměstnanců:        Kč    80 tis. 

Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby:   Kč  160 tis. 

Poplatky z účtu:             Kč      3 tis. 

Rezerva:                      Kč  415 tis. 

 

Rozpočet sociálního fondu je vyrovnaný, zdroje se rovnají výdajům. 

 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 8 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:   Ing. Gabriela Křížková, tajemnice úřadu 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 1. 12. 2021, v RMO dne 6. 12. 2021 

 

Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
 

Návrh usnesení:   

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  

a) odepsání nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku specifikovaného v přiložené 
tabulce do nákladů jako tzv. zmařené investice a vyřazení ostatního majetku. Odepsán 
bude nedokončený majetek v pořizovací ceně 1,041.278,50,- Kč. Uvedený nedokončený 
majetek je již pro městský obvod Pardubice I do budoucna nevyužitelný – zejm. z důvodu 
jeho zastarání, změny podmínek, změny záměrů města.  

b) vyřazení majetku v pořizovací ceně 2,039.605,10 Kč  

 

Důvodová zpráva 

Předkládá se zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I ke schválení odpis tzv. zmařených 
investic do nákladů účetní jednotky. Jedná se o následující položky evidované na účtu 
042/0010 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 
 
a) K odepsání jsou navržené následující nedokončené investice, ke kterým jíž 

z uvedených důvodů nikdy nedojde (zmařené investice) 
 
1) Projektová dokumentace – „Rekonstrukce ul. Sezemická a Pospíšilova nám.“ 

Zpracovatel: Ing. Petr Novotný 
Rok zpracování: 2005 
Cena: 45.220,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: povrch vozovky v ul. Sezemická a Pospíšilova nám. byl zrekonstruován 
v letech 2016 a 2020. Chodníky jsou v této ulici rekonstruovány postupně dle zpracovaného 
posouzení stavu chodníků a projektových dokumentací zpracovávaných na konkrétní 
úseky. Do budoucna nevyužitelné navíc projektovou dokumentací městský obvod 
nedisponuje. 
 

2) Studie – „Pardubice – Bílé předměstí, vnitroblok ulic Ke Kamenci, Dašická, 
Na Okrouhlíku, Wintrova“ 

Zpracovatel: Ing. Jiří Novotný 
Rok zpracování: 2007 
Cena: 61.880,- Kč vč. DPH 



Odůvodnění: Městský obvod studií nedisponuje. V roce 2017 byla zpracována studie nová 
dle nových požadavků občanů, nových norem a parametrů. 
 

3) Projektová dokumentace elektro ke stavebnímu řízení – „Pardubice – osvětlení 
stezky pro pěší podél zámecké zdi“ 

Zpracovatel: E-dir s.r.o. 
Rok zpracování: 2008 
Cena: 18.564,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Městský obvod dokumentací nedisponuje. V roce 2015 byl park Tyršovy 
sady celkově zrekonstruován. Předmětná projektová dokumentace pozbyla účelu. 
 

4) Studie – 1. „Parkoviště za finančním úřadem čp. 276 – ul Hronovická“ 
Studie – 2. „Parkoviště před bytovým domem čp. 455 ul. Havlíčkova“ 

Zpracovatel: Ing. Vladimír Zima 
Rok zpracování: 2009 
Cena: 21.000,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Městský obvod dokumentací nedisponuje. Záměr stavebního řešení 
parkoviště za finančním úřadem v ul. Hronovická bylo převzato městem Pardubice. 
Parkoviště před domem čp. 445 je v současné době předmětem zadání zpracování 
projektové dokumentace pro rekonstrukci celé ulice Palackého a přilehlých prostranství. 
 

5) Projektová dokumentace „Pardubice Sukova třída + rozšíření parkoviště před 
Domem hudby čp. 1260“ 

Zpracovatel: INDESING s.r.o. 
Rok zpracování: 2009 
Cena: 44.089,50 Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Městský obvod dokumentací nedisponuje. Předmětný prostor se stal 
součástí studie a řešení celého území ohraničeného nám. Republiky, Sukova třída, ul. Na 
Hrádku. Záměr zpracování studie byl realizován. Dokumentace tedy pozbývá účelnosti. 
 

6) Koncept projektové dokumentace „Oprava povrchu ulice JUDr. Krpaty v 
Pardubicích“ 

Zpracovatel: Ing. Hynek Seiner 
Rok zpracování: 2009 
Cena: 83.300,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: V roce 2019 bylo zadáno zpracování nové projektové dokumentace u 
společnosti PRODIN a.s. z důvodu jeho zastarání, zaktualizování norem a předpisů. Dalším 
důvodem byla nutnost přípravy rekonstrukce v návaznosti na společnost Vak a.s. - havarijní 
stav kanalizace v této ulici. 
 

7) Projektové práce – první etapa „Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru 
v Pardubicích“ 

Zpracovatel: ADAM PRVNÍ s.r.o. 
Rok zpracování: 2011 
Cena: 192.000,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo o zadání zpracování nové studie 
a následně nové projektové dokumentace. 
 

8) Projektové práce – druhá etapa „Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu 
míru v Pardubicích“ 

Zpracovatel: ADAM PRVNÍ s.r.o. 
Rok zpracování: 2012 
Cena: 306.000,- Kč vč. DPH 



Odůvodnění: Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo o zadání zpracování nové studie 
a následně nové projektové dokumentace. 
 

9) Projektová dokumentace: „Doprava v klidu ul. Na Hrádku“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2014 
Cena: 198.440,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Předmětný prostor se stal součástí studie a řešení celého území 
ohraničeného nám. Republiky, Sukova třída, ul. Na Hrádku. Záměr zpracování studie byl 
realizován. Dokumentace tedy pozbývá účelnosti. 
 

10) Vizualizace: „Parkoviště u hradební zdi zámku Pardubice“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2015 
Cena: 12.100,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Pozemek (podél ul. Pod Zámkem po pravé straně vedle hlavní brány do 
zámku), na kterém bylo navrženo parkoviště, obratiště pro autobusy byl městem Pardubice 
převeden do majetku Pardubického kraje. 
 

11) Studie: „Parkoviště u hradební zdi zámku Pardubice“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2015 
Cena: 58.685,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Pozemek (podél ul. Pod Zámkem po pravé straně vedle hlavní brány do 
zámku), na kterém bylo navrženo parkoviště, obratiště pro autobusy byl městem Pardubice 
převeden do majetku Pardubického kraje. 
 
 
Rekapitulace: 
 
 Název nedokončené investice  Kč vč. DPH 

1 Rekonstrukce ul. Sezemická a Pospíšilova nám. 45.220,-  

2 Pardubice – Bílé předměstí, vnitroblok ulic Ke Kamenci, Dašická, Na 
Okrouhlíku, Wintrova 

61.880,- 

3 Pardubice – osvětlení stezky pro pěší podél zámecké zdi 18.564,- 

4 Parkoviště Hronovická za čp. 276 a před čp. 445 Havlíčkova 21.000,- 

5 Pardubice Sukova třída + rozšíření parkoviště před Domem hudby 
čp. 1260 

44.089,50 

6 Oprava povrchu ulice JUDr. Krpaty v Pardubicích  83.300,- 

7 Regenerace panelového sídliště nábř.. Závodu míru v Pardubicích 192.000,- 

8 Regenerace panelového sídliště nábř.. Závodu míru v Pardubicích 306.000,- 

9 Doprava v klidu ul. Na Hrádku 198.440,- 

10 Parkoviště u hradební zdi zámku Pardubice – vizualizace 12.100,- 

11 Parkoviště u hradební zdi zámku Pardubice - studie 58.685,- 

 Celkem 1,041.278,50 

 
  



b) K vyřazení jsou navržené následující nedokončené investice, které byly chybně 

zaúčtovány nebo nevyvedeny z majetku MOI: 

1) Studie – „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2007 
Cena: 59.500,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Ul. Macanova byla zrekonstruována dle následně zpracované projektové 
dokumentace v roce 2016. Bohužel tehdejší pracovnice, která měla nedokončené investice 
v gesci tuto investici „nevyvedla“ do majetku statutárního města Pardubic. Již není možné 
tento majetek do účetnictví (majetku) města převést. Městský obvod ani dokumentací 
nedisponuje. 
 

2) Projektová dokumentace DSŘ – „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici 
Macanova v Pardubicích“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2008 
Cena: 187.901,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Ul. Macanova byla zrekonstruována dle aktualizované a  
zpracované projektové dokumentace v roce 2016. Investice nebyla vyvedena do majetku 
statutárního města Pardubic. Již není možné tento majetek do účetnictví (majetku) města 
převést. Městský obvod ani dokumentací nedisponuje. 

 
3) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby na akci: „Regenerace sídliště Karla IV. 

– V. etapa 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2012 
Cena: 141.600,-Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Jedná se o rekonstrukci komunikací (chodníku, cyklostezky a parkovišť) 
v okolí domu 2608 – 2610 ul. Arnošta z Pardubic. Stavební práce byly provedeny v roce 
2013. Při vyvedení majetku (stavby) do majetku města nebyla odborem ekonomickým 
předmětná dokumentace do vyvedení zahrnuta. 

 
4) Projektové dokumentace ÚŘ – „Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru 

v Pardubicích I. – IV. etapa“ 

Zpracovatel: ADAM PRVNÍ s.r.o. 
Rok zpracování: 2013 
Cena: 299.475,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Při vyvedení majetku (stavby) do majetku města nebyla odborem 
ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení zahrnuta. 

 
5) Projektové dokumentace pro vydání povolení odstranění staveb, které jsou v kolizi 

se stavebním záměrem – „Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru 
v Pardubicích I. – IV. etapa“  

Zpracovatel: ADAM PRVNÍ s.r.o. 
Rok zpracování: 2013 
Cena: 50.820,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Při vyvedení majetku (stavby) do majetku města nebyla odborem 
ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení zahrnuta. 

  



6) Projektová dokumentace DPS – „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici 
Macanova v Pardubicích“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2013 
Cena: 105.270,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Ul. Macanova byla zrekonstruována dle aktualizované a zpracované 
projektové dokumentace v roce 2016. Investice nebyla vyvedena do majetku statutárního 
města Pardubic. Již není možné tento majetek do účetnictví (majetku) města převést. 
Městský obvod ani dokumentací nedisponuje. 

 
7) Projektové dokumentace DSŘ + DPS – „Regenerace panelového sídliště nábřeží 

Závodu míru v Pardubicích I. – IV. etapa“ 

Zpracovatel: ADAM PRVNÍ s.r.o. 
Rok zpracování: 2013 
Cena: 435.600,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Při vyvedení majetku (stavby) do majetku města nebyla odborem 
ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení zahrnuta. 

 
8) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby na akci: „Regenerace sídliště Karla IV. 

– V. etapa (II. + III. etapa) 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2014 
Cena: 59.290,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Jedná se o další etapy, které zahrnovaly rekonstrukci komunikací podél ul. 
Arnošta z Pardubic. Stavební práce byly provedeny v roce 2013. Při vyvedení majetku 
(stavby) do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do 
vyvedení zahrnuta. 

 
9) Projektová dokumentace: „Úprava odvodnění ul. Kotkova“ 

Zpracovatel: PRODIN a.s. 
Rok zpracování: 2014 
Cena: 58.927,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Stavební práce byly provedeny v roce 2017 – realizace OMI MmP. Při 
vyvedení majetku (stavby) do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná 
dokumentace do vyvedení zahrnuta. 

 
10) Hydrogeologický posudek na vrtanou studnu Smetanovo nám. 

Zpracovatel: HYDROGEOLOGIE PARDUBICE s.r.o. 
Rok zpracování: 2015 
Cena: 7.260,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Stavební práce byly provedeny v roce 2016. Při vyvedení majetku (stavby) 
do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení 
zahrnuta. 

 
11) Projektová dokumentace „Rekonstrukce ul. U Kamenné vily“ 

Zpracovatel: INDESING s.r.o. 
Rok zpracování: 2018 
Cena: 151.734,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Stavební práce byly provedeny v roce 2019. Při vyvedení majetku (stavby) 
do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení 
zahrnuta. 
 



12) Projektová dokumentace DPS – Regenerace sídliště Závodu míru – III. etapa 

Zpracovatel: Ing. Tereza Novotná 
Rok zpracování: 2019 
Cena: 65.000,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Stavební práce byly provedeny v roce 2020. Při vyvedení majetku (stavby) 
do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení 
zahrnuta. 

 
13) Projektová dokumentace VO: „Regenerace sídliště Karla IV. – (III. etapa)“ 

Zpracovatel: E-dir s.r.o. 
Rok zpracování: 2016 
Cena: 10.285,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Jedná se o další etapy, které zahrnovaly rekonstrukci komunikací podél ul. 
Arnošta z Pardubic. Stavební práce byly provedeny v roce 2016. Při vyvedení majetku 
(stavby) do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do 
vyvedení zahrnuta. 

 
14) Revizní šachty – vnitroblok ul. Karla IV.  

Zpracovatel: Agrostav Pardubice, a.s. 
Rok zpracování: 2014 
Cena: 291.220,- Kč vč. DPH 
Rok zpracování: 2015 
Cena: 68.323,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Stavební práce byly provedeny v roce 2015. Při vyvedení majetku (stavby) 
do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení 
zahrnuta. 

 
15) Inženýrská činnost „Úprava chodníků a VO před poliklinikou KOLF“ 

Zpracovatel: Ing. Radim Loukota 
Rok zpracování: 2015 
Cena: 8.470,- Kč vč. DPH 
Odůvodnění: Stavební práce byly provedeny v roce 2015. Při vyvedení majetku (stavby) 
do majetku města nebyla odborem ekonomickým předmětná dokumentace do vyvedení 
zahrnuta. 

 
 

Z roku 2013:  

Jedná se o montážní práce spojené s instalací hodin „Přijdu včas“ (více info na prijdu-

vcas.cz). Hodiny jsou umístěny na dětském hřišti za budovou Atrium palác Pardubice 

čp. 2799. 

- Posouzení konstrukce napájení hodin Přijdu včas, Ing. Radomír Doležel 1.700,-Kč 

- PD pro realizaci akce „Napájení hodin Přijdu včas“ E-dir s.r.o. – 10.890,-Kč 

- Posouzení změněného základu konstrukce „Přijdu včas“ Ing. Radomír Doležel – 

1.500,-Kč 

- Elektromontážní práce – hodiny „Přijdu včas“ Karel Procházka – 14.543,-Kč 

- Montáž hodin „Přijdu včas“ – Lédl Marek – 10.297,10 

 
  



Rekapitulace: 
 

 Název vyřazené investice  Kč vč. DPH 
1 Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova 

v Pardubicích – studie 
59.500,- 

2 Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova 
v Pardubicích DSŘ 

187.901,- 

3 Regenerace sídliště Karla IV. – V. etapa 141.600,-  
4 Regenerace panelového sídliště nábř. Závodu míru v Pardubicích ÚŘ 299.475,- 
5 Regenerace panelového sídliště nábř. Závodu míru v Pardubicích – 

bourací práce 
50.820,- 

6 Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova 
v Pardubicích DPS 

105.270,- 

7 Regenerace panelového sídliště nábř. Závodu míru v Pardubicích DSŘ, 
DPS 

435.600,- 

8 Regenerace sídliště Karla IV. – V. etapa (II. a III. etapa) 59.290,- 
9 Úprava odvodnění ul. Kotkova 58.927,- 
10 Hydrogeologický posudek na vrtanou studnu Smetanovo nám. 7.260,- 
11 Rekonstrukce ul. U Kamenné vily 151.734,- 
12 Regenerace sídliště Závodu Míru – III. etapa 65.000,- 
13 Regenerace sídliště Karla IV. – III. etapa – veřejné osvětlení 10.285,- 
14 Revizní šachty ve vnitrobloku Karla IV. 359.543,- 
15 Inženýrská činnost – úprava chodníků a VO poliklinika KOLF 8.470,- 
 Hodiny „Přijdu včas“ - celkem 38.930,10 
 Celkem 2,039.605,10 

 
 

  



 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021          Číslo zprávy: 9 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. arch. Jaroslav Menšík, předseda komise 

Projednáno:  v komisi pro spolupráci v oblasti rozvoje MO dne 10. 11. 2021 

 

Aktualizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I  
na léta 2019 – 2022 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a)   s c h v a l u j e 

aktualizaci Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta  
2019 – 2022 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b)   u k l á d á 
postupné zajišťování realizace uvedených záměrů. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka 

 
Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvu městského obvodu je předložena ke schválení aktualizace Příloha č. Programu 
rozvoje, která byla projednána na schůzi komise dne 10. 11. 2021. Do programu byly doplněny, 
na základě požadavku komise, chodníky dle aktualizovaného posouzení chodníků v lokalitě 
„za Chrudimkou“, které byly označeny jako havarijní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Tabulka investičních akcí 
 
  



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 16. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 12. 2021             Číslo zprávy: 10 

Předkladatel:  Ing. Dominik Bečka, předseda KV 

Zpracoval:     Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor 

Projednáno:  Kontrolní výbor dne 1. 12. 2021 

 

Kontrolní zpráva č. 13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
 
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního 
výboru dne 1. 12. 2021. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  

1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  

2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 41Z,73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z, 95Z, 119Z 

3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 30Z, 114Z, 118Z, 120Z, 121Z, 122Z, 123AZ, 123Z 

 

Důvodová zpráva: 

AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V EVIDENCI USNESENÍ: 
 

Usnesení č. 41 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
pověřuje starostku 

a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný 
odpad z prostoru Bělobranského náměstí, 

b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí, 

c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby jeho 
část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.). 

 

 

Usnesení č. 73Z   10/09/20 

Hlasování:  

Pro: 10 D. Bečka, O. Šebek, V. Martinec, P. Dospěl, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák, 
J. Čáslavka, O. Beran, R. Harmat 

Proti:  0 
Zdrž.  5 M. Hubálková, J. Menšík, M. Drenko, A. Stehnová, I. Dolečková 



Zastupitelstvo MO Pardubice I 
u k l á d á 
Radě MO Pardubice I nezahájit investiční akci „PD úpravy přízemí budovy U Divadla 828 + 
realizace“, nebude-li zajištěno alespoň 50% spolufinancování z rozpočtu Statutárního města 
Pardubice. 
 

 

Usnesení č. 83Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

1.   s c h v a l u j e 

návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkou, že bude do konce roku 2020 
schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2021. 

2.   s c h v a l u j e 
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO. 

3.   s v ě ř u j e 
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO 
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2021 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol 
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. 200.000,00 pro 
jednotlivý přesun finančních prostředků. 

4.   b e r e   n a   v ě d o m í,  
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce 
roku 2020, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. 
od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021) chovat jako 
příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria. 

5.   s c h v a l u j e, 
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2021 rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2021 
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkami uvedenými v důvodové 
zprávě. 

6.   s o u h l a s í 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 a ukládá 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

 

 

Usnesení č. 84Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu: 

                            Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
                                                                      Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2020 100 000,00

Zálohový příděl v roce 2021 622 000,00

Úroky z účtu 1 000,00

Zdroje celkem: 723 000,00

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00

Příspěvek na stravování 400 000,00

Dary při významných životních situacích 25 000,00

Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 40 000,00

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu 30 000,00

Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 60 000,00

Poplatky z účtu 3 000,00

Rezerva 25 000,00

Výdaje celkem: 723 000,00

Zdroje - výdaje = 0,00

ZDROJE

VÝDAJE

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00Příspěvek na stravování 196 000,00Dary při významných životních situacích 20 000,00Příspěvek na regeneraci zaměstnanců Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 16 000,00Kulturní a sportvoní akce 50 000,00ZDROJEVÝDAJE

 
 

 



Usnesení č. 87Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice I na rok 2021 s výjimkou bodu 3 odstavce 
2021Q3. 
 

 

Usnesení č. 89Z   12/02/21   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2018 až 
2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2020: 

Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 
Ing. Alfréd Mede   Kč    800,- 
Ing. Vít Vavřina   Kč 1 400,- 
Michal Pilař    Kč        0,- 
Ing. Ivan Herynk   Kč        0,-(dlouhodobě nemocen) 
Jan Franc    Kč 1 000,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Kollert David     Kč        0,- 
Holub Marek     Kč        0,- 
Jeništová Marie    Kč    400,- 
Živný René     Kč    400,- 
Huráň Jiří     Kč    400,- 

Finanční výbor 
Ing. Prokopová Alexandra  Kč        0,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    200,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 
        Z: Pavlína Fraňková, KÚ 

        T: 30. 06. 2021 
 

Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 

Usnesení č. 92Z   13/04/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a)   p o v ě ř u j e 

starostku MO Pardubice I, sepsáním a odesláním dopisu majiteli pozemku 1800/2 a 
1798/1, v katastrálním území Pardubice v němž bude vyjádřen názor zastupitelstva o 
důležitosti jasanu a přilehlého přírodního území pro náš obvod a nesouhlasu s jeho 
kácením. 

b)   s e   p ř i p o j u j e 
k petici/otevřenému dopisu adresovanému majiteli pozemku 1800/2 a 1798/1, 
v katastrálním území Pardubice. Text petice/otevřeného dopisu je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

c)   p o v ě ř u j e 
starostku MO Pardubice I, zahájením jednání s náměstkem primátora pro životní prostředí 
Janem Nadrchalem ve věci vyhlášení VKP Podkova Pardubice z důvodu možných 
budoucích revitalizací v tomto území včetně řešení majetkových vztahů. 

 

 



Usnesení č. 95Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v y z ý v á 
Radu MO Pardubice I k vyjádření připomínek a uplatnění námitek k záměru „Novostavba 
bytového domu Sakařova II, Pardubice“ v souladu s doplňujícím vyjádřením Odboru 
hlavního architekta MMP, tedy směřující ke zmenšení měřítka záměru a zajištění souladu 
s charakterem okolní zástavby dle §5 odst. 5 ÚPmP. 
 

Hlasování: 

PRO  15 

PROTI    0 

ZDRŽEL SE   0 

- Schváleno 
 

 

Usnesení č. 119Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – J. Čáslavka) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
u k l á d á 
starostce Bc. Aleně Stehnové, aby zajistila zpracování, projednání a podání návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře na příslušné orgány. Předmětem územního 
opatření o stavební uzávěře bude zákaz novostaveb bytových domů v oblasti definované 
novým územním plánem jako plocha U07 s platností do doby nabytí účinnosti projednávaného 
nového územního plánu města Pardubic. V nejbližším možném termínu toto územní opatření 
bude projednáno na mimořádné schůzi rady městského obvodu. 

Zodpovídá: starostka Alena Stehnová 
 

 

AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z EVIDENCE USNESENÍ: 
 

Usnesení č. 30 Z   3/3/19   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 členy 
zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora   Kč    400,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč    400,- 
Michal Pilař    Kč    800,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč   800,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč   800,- 
René Živný    Kč   600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč   200,- 
Mgr. Martin Kubrycht   Kč   600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč   400,- 
František Miláček    Kč   600,- 
Pavel Nevečeřal    Kč   400,- 

Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE 

T: 30. 06. 2019 

Plnění usnesení: Revokováno usnesením č. 122Z  15/09/21. 
 

 



Usnesení č. 114Z   14/06/21 

PRO 11 (M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, D. Bečka, P. Šebek, A. Stehnová, 

M. Hubálková, O. Beran, J. Čáslavka, J. Kotyk, F. Sedlák) 

PROTI    2 (R. Harmat, P. Dospěl) 

ZDRŽEL SE   1 (V. Martinec) 

 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a) s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření č. 18. Předmětem rozpočtového opatření je vytvoření 

nové položky „Dotace VČD“ ve výši Kč 40.000,00 v kapitole 34 – Kultura. 

b) s c h v a l u j e 
v příslušné veřejnoprávní smlouvě podmínit vyplacení finančních prostředků uskutečněním 

představení a finanční prostředky vyplatit až po odehrání posledního představení. 

c) s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Východočeským divadlem 

Pardubice, IČ: 00088358.  

Termín: do 30. 9. 2021 
Zodpovídá: Martina Tomanová 

Plnění usnesení: Rozpočtové opatření provedeno, smlouva uzavřena. 
 

 

Usnesení č. 118Z   15/09/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 

Pardubice I. 
 

 

Usnesení č. 120Z   15/09/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s o u h l a s í 

s pololetním hospodařením městského obvodu Pardubice I za rok 2021 bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 121Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtového opatření č. 3 - na příjmové straně rozpočtu snižujeme položku „Finanční 
vypořádání s MMP“ o Kč 25,52 a z důvodu vyrovnanosti rozpočtu o tutéž částku snižujeme 
rezervu rozpočtu; vzhledem k tomu, že konsolidační položky musely být rozpočtovány 
už k 30. 6. 2021, byla příslušná úprava rozpočtově provedena. 
 

 

Usnesení č. 122Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

a) r e v o k u j e 

usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019, 

b) s c h v a l u j e 

poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaeDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 



Ing. Ivo Herynk   Kč    400,- 
Milan Pilař   Kč    800,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
René Živný   Kč    600,- 

Finanční výbor 
Mgr. Martin Kubrycht  Kč    600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč    400,- 

c) r u š í 

poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
MUDr. Tomáš Sýkora  Kč    400,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká  Kč    800,- 
Ing. Přemysl Kunt  Kč    800,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš  Kč    200,- 

Kontrolní výbor 
František Miláček  Kč    600,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 

 

 
Usnesení č. 123AZ   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  

1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.12 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  

2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.: 117Z 

3.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z,73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z, 95Z, 114Z 

4.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 23Z, 96Z, 97Z, 98Z, 99Z, 100Z, 101Z, 102Z, 103Z, 104Z, 105Z, 106Z, 107Z, 

108Z, 109Z, 110Z, 111Z, 112Z, 113Z, 115Z, 116Z 
 

 

Usnesení č. 123Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I: 

s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 21 - přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 1.200.000,00 

z rezervy rozpočtu na kapitolu 27 – Doprava, položka „Opravy chodníků“ 
 

 

 

 


