Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2021,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,
KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH
VYHLÁŠEK Č. 7/2020 A Č. 2/2021
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 24.06.2021 usnesením č. Z/2308/2021 usneslo
vydat na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazných
vyhlášek č. 7/2020 a č. 2/2021, se mění takto:
1. V příloze č. 3 odst. 2 písm. a) se text „- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen TKO)“ nahrazuje textem „- poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek za KO“),“
2. V příloze č. 3 odst. 2 písm. b) se:
a) text „- poplatky z řízených skládek umístěných na území obvodu“ nahrazuje textem „- poplatky z
řízených skládek umístěných na území městského obvodu“,
b) text „- správní poplatky za úkony provedené obvodem“ nahrazuje textem „- správní poplatky za
úkony provedené městským obvodem“,
c) text „- pokuty uložené obvodem“ nahrazuje textem „- pokuty uložené městským obvodem“,
d) za text „- podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházející se v městských obvodech
v poměru 70:30 ve prospěch městských obvodů,“ doplňuje text „převod bude proveden z účtu
města na účet městského obvodu v rámci finančního vypořádání mezi rozpočtem města Pardubic
a rozpočty městských obvodů za příslušný kalendářní rok. Převod úhrad dlužných částek bude
realizován až po úhradě dlužné částky při finančním vypořádání následujícího roku.“
e) v poslední odrážce za text „v rámci finančního vypořádání mezi rozpočtem města Pardubic a“
doplňuje text „rozpočty“.
3. V příloze č. 3 odst. 2 písm. d) zní nově takto:
„d) použití prostředků fondů
- sociálního fondu,
- dalších účelových fondů,“
4. V příloze č. 3 odst. 2 písm. i) a j) se text „transfery“ nahrazuje textem „převody finančních prostředků“.
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5. V příloze č. 3 odst. 2 písm. k) zní nově takto:
„k) ostatní převody finančních prostředků mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů jsou
řešeny při tvorbě rozpočtů města a městských obvodů na příslušný kalendářní rok, případně při
jejich změnách, a v rámci finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok,“
6. V příloze č. 3 odst. 2 písm. l) zní nově takto:
„l) převody finančních prostředků z rozpočtu městských obvodů do rozpočtu města:
Do rozpočtu města přísluší finanční prostředky z výběru poplatku za KO, který provádějí městské
obvody následovně:
Základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za KO, přičemž předpis je násobkem
výše poplatku (stanovené samostatnou vyhláškou na příslušný kalendářní rok) a počtu poplatníků
v jednotlivých městských obvodech. Počty poplatníků budou upřesňovány každoročně k 1. 9.
příslušného kalendářního roku s platností pro rozpočet na následující kalendářní rok. Z této
základní částky budou do rozpočtu města převedeny finanční prostředky ve výši 91 % z rozpočtů
MO Pardubice I, MO Pardubice II, MO Pardubice III a MO Pardubice V a ve výši 75 % z rozpočtů
MO Pardubice IV, MO Pardubice VI, MO Pardubice VII a MO Pardubice VIII. Technicky budou
finanční prostředky převáděny do rozpočtu města ve dvou splátkách, a to ve výši 70 %
vypočteného převodu do 30. 6. a ve výši 30 % vypočteného převodu do 30. 11. příslušného
kalendářního roku. Veškeré uhrazené dlužné poplatky vč. příslušenství zůstávají příjmem
městských obvodů.“
7. V příloze č. 3 odst. 2 poslední odstavec se v obou případech text „transfer“ nahrazuje textem „převod
finančních prostředků“.
8. V příloze č. 3 odst. 3 se před text „obvodu“ vkládá slovo „městského“.
9. V příloze č. 3 odst. 4 zní první věta takto:
„Městské obvody předávají městu svůj rozpočet a měsíčně skutečné plnění rozpočtu.“

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 30. 6. 2021.

……………………...........................................
Ing. Martin Charvát, v.r.
primátor
statutárního města Pardubic

……………………...............................................
Ing. Petr Kvaš, v.r.
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Vyvěšeno dne: 29.06.2021
Sejmuto dne: 16.07.2021

2z2

