MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I I
Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí
Zápis
z 18. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 23.11. 2011 v 16:30
hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra /od 16:45 hod./
Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD
Omluven: Mgr. Bc. Radek Hejný
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady
s programem jednání.
Program : 1. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
2. Změna obecně závazné vyhlášky – statutu města
3. Žádosti – nakládání s pozemky
4. Vyjádření k územnímu řízení
5. Smlouvy
6. Změna nařízení města o tržním řádu
7. Změna obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích
8. Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního
systému
9. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.10.2011
10. Příspěvky z rozpočtu na rok 2011
10a). Poskytnutí příspěvku z rezervy místostarosty
11. Rozpočtové opatření č. 4
12. Stanovení pravidel sociálního fondu na rok 2012
13. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2012
14. Stanovení pokladních limitů pro rok 2012
15. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2012
16. Poskytnutí odměn členům komise rady
17. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 14.12.2011
18. Vnitřní organizační změna ÚMO Pardubice II k 1. 1. 2012
1. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Zprávu uvedl starosta, vysvětlil důvody nesouhlasného stanoviska k prodloužení provozní doby zahrádek
a předzahrádek do 24:00 hodin s tím, že by byl narušen veřejný pořádek a hromadily by se stížnosti
občanů na rušení nočního klidu. Diskutovaná byla záležitost vymezení lokalit v městském obvodě, kde by
byl zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství, po uvážení členové rady nedoporučili lokality
stanovit. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 169
Rada městského obvodu
- projednala návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění
obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 7/2009, č. 1/2010 a č. 6/2010
- nesouhlasí s čl. 1 bod č. 1 z důvodu stanovení provozní doby předzahrádek a zahrádek do 24
hodin, což je pro městský obvod nepřijatelné z důvodu narušování veřejného pořádku, zejména
rušení nočního klidu.

Výsledek hlasování :
Usnesení bylo přijato.

pro 3 proti 0 zdržel se 0

2. Změna obecně závazné vyhlášky – statutu města
Zprávu uvedla M. Boháčková, uvedla návrhy na změny z pohledu městského obvodu. Projednáno
bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 170
Rada městského obvodu projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky – statutu města a
navrhuje
- úpravu v bodě 1. na:
1. V příloze č.1 nově článek 11 zní:
„11. na úseku sociálních věcí mohou zřizovat zařízení sociální péče, např. kluby důchodců“
/ popřípadě čl. 11 vypustit celý – na zbývající kompetenci není jasné financování; klub důchodců
by bylo možné vést v rámci volnočasových aktivit, možnosti v rámci platné legislativy
ke zřizování zařízení sociální péče v pravém slova smyslu nejsou/
- úpravu v bodě 2. na:
2. V příloze č. 1 článku 12 se vypouští písmeno b) a d). Následující písmena c) se mění na b),
písm. e) až j) se mění na c) až h)
- bod 6. vypustit
- bod 7. se změní na bod 6.
- doplnění bodu 7 s textem:
7. V příloze 3 odst. 2 písm. a) se vypouští text „- poplatek ze vstupného“
Výsledek hlasování :
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Žádosti – nakládání s pozemky
Zprávu uvedl Ing. Řezanina, zdůvodnil návrhy na usnesení. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 171
Rada městského obvodu projednala žádost Quang Vu Vana o prodej části pozemku 3638/4
o výměře 260 m2 za účelem užívání a provozování letní předzahrádky u restaurace, zřízení
dětského pískoviště, výsadbu dřevin podél objektu a vybudování nízkého oplocení a doporučuje
ponechat nájem upravený dle potřeb žadatele.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 172
Rada městského obvodu projednala žádost společnosti GRANIT servis s.r.o. o prodej stavební
parcely č. 6923 a 9461 pod předávacími stanicemi EOP v ulic Brožíkova a Lonkova a prozatím
nesouhlasí s prodejem, protože žadatel nepředložil konkrétní návrh využití prostor.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Vyjádření k územnímu řízení
Zprávu uvedl Ing. Řezanina, navázal na předchozí projednávání v radě ohledně pozemků. Hlasováno
o návrzích:

Usnesení č. 173
Rada městského obvodu nemá připomínek k vydání územního řízení na stavbu „Rozvoj
průmyslového areálu fy LABSKÁ spol. s r.o.“
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 174
Rada městského obvodu nemá připomínek k vydání územního řízení na stavbu „sídla firmy
FINAL TECH spol. s r.o.“
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Smlouvy
Zprávu uvedl Ing. Řezanina, seznámil členy rady s nabídkami k uzavření smlouvy na akci osvětlení
přechodu v ul. Bělehradská. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 175
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností Služby města
Pardubic a.s. na akci „osvětlení přechodu pro chodce Bělehradská u křižovatky s ul. Mladých“
za cenu 79 671,- Kč bez DPH s tím, že akce bude realizována až na počátku roku 2012.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Změna nařízení města o tržním řádu
Zprávu uvedla M. Boháčková, uvedla důvody změny. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 176
Rada městského obvodu projednala návrh nařízení města, kterým se mění Nařízení č. 1/2003
o tržním řádu, ve znění nařízení č. 1/2006 a č. 10/2008 bez připomínek.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
7. Změna obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích
Zprávu uvedla M. Boháčková, uvedla důvody změn. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 177
Rada městského obvodu
- projednala návrhy Magistrátu města Pardubice na změny obecně závazných vyhlášek
č. 7/2010 o místním poplatku ze psů
č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 9/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- navrhuje změny v rozsahu přiložených návrhů
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Návrh nové obecně závazné vyhlášky města uvedla M. Boháčková, uvedla změny oproti navržené úpravě
magistrátem. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 178
Rada městského obvodu
- projednala návrh Magistrátu města Pardubice na novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a
herní místo lokálního herního systému
- doporučuje úpravu dle přílohy tohoto usnesení, přičemž upozorňujeme na to, že ještě probíhají
další legislativní změny v této oblasti.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

9. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.10.2011
Zprávu uvedla M. Boháčková, nebylo zjištěno překročení rozpočtových položek. Projednáno
bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 179
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.10.2011 v rozsahu přílohy
k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10. Příspěvky z rozpočtu na rok 2011
Zprávu uvedl Ing. Jaroslav Vávra, žádosti o příspěvky byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 180
Rada městského obvodu schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu na rok 2011 v rozsahu
přílohy tohoto usnesení a současně tyto zařazuje do rozpočtového opatření č. 4.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10a). Poskytnutí příspěvku z rezervy místostarosty
Místostarosta Milan Drahoš odůvodnil poskytnutí příspěvku ze své rezervy v rozpočtu na rok 2011.
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 181
Rada městského obvodu schvaluje návrh místostarosty městského obvodu na poskytnutí
příspěvku ze své rezervy v rozpočtu na rok 2011 ve výši 5000 Kč mateřské škole ul. Odborářů
v Polabinách na „Vánoční jarmark“, akci pro děti mateřské školy a současně provádí přesun
finančních prostředků do příslušné kapitoly rozpočtu a v této zařazuje příspěvek do rozpočtu
rozpočtovým opatřením č. 4.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
11. Rozpočtové opatření č. 4
Zprávu uvedla M. Boháčková, uvedla důvody úprav v rozpočtu na rok 2011. Provedeny byly úpravy
dle usnesení č. 181. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 182
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozsahu
přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
12. Stanovení pravidel sociálního fondu na rok 2012
Zprávu uvedla M. Boháčková, pravidla sociálního fondu zůstávají na úrovni r. 2011. Projednáno
bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 183
Rada městského obvodu projednala návrh Pravidel pro použití sociálního fondu na rok 2012 a
ukládá návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
13. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2012
Zprávu uvedla M. Boháčková, upozornila na změny provedené oproti návrhu předloženém na minulém
jednání rady.

Usnesení č. 184
Rada městského obvodu
- projednala návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 27 ze dne 1.6.2011 a
doporučuje zastupitelstvu usnesení zrušit
- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení,
ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení.
T: 14.12.2011
Z: Ing. Střižíková, ved. OES
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

14. Stanovení pokladních limitů pro rok 2012
Zprávu uvedla M. Boháčková, jedná se o úkon pro podmínku pojištění majetku. Projednáno
bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 185
Rada městského obvodu pro rok 2012
• schvaluje pokladní limit ve výdajové pokladně ve výši 20.000,- Kč
• schvaluje limit pro hodnotu cenin ve výdajové pokladně ve výši 50.000,- Kč
• povoluje překročení pokladního limitu ve výdajové pokladně v případě konání
voleb po dobu sedmi dnů při vyplácení odměn členům okrskových volebních
komisí v hotovosti
• schvaluje pokladní limit v příjmové pokladně ve výši 30.000,- Kč
• schvaluje limit hotovosti příručních pokladen ve výši 2.000,- Kč
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
15. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2012
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 186
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a
zastupitelstva městského obvodu v roce 2012 takto:
rada městského obvodu
18.1., 15.2., 7.3. 28.3.
18.4., 9.5., 30.5., 20.6.
11.7., 22.8., 12.9.,
10.10., 31.10., 21.11., 12.12.

Výsledek hlasování :
Usnesení bylo přijato.

zastupitelstvo městského obvodu
28.3.
27.6.
26.9.
12.12.

pro 4 proti 0 zdržel se 0

16. Poskytnutí odměn členům komise rady
Zprávu uvedla M. Boháčková a Ing. Jaroslav Vávra, předseda komise ŠKMS. Projednáno
bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 187
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh předsedy komise rady pro školství,
kulturu, mládež a sport na poskytnutí odměny za práci v komisi v roce 2011 každému členovi,
který není členem zastupitelstva městského obvodu, a to ve výši 1000 Kč.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

17. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 14.12.2011
Zprávu uvedl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 188
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 14. 12. 2011 takto:
1. Zpráva starosty
2. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2011
3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva
4. Pravidla sociálního fondu na rok 2012
5. Rozpočet na rok 2012
6. Stanovisko MO Pardubice II k provozování herny
7. Informativní zprávy
8. Diskuse
Výsledek hlasování :
Usnesení bylo přijato.

pro 4 proti 0 zdržel se 0

18. Vnitřní organizační změna ÚMO Pardubice II k 1. 1. 2012
Zprávu uvedla M. Boháčková, seznámila radu s jednotlivými důvody změny. Projednáno bez připomínek.
Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 189
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh vnitřní organizační změny Úřadu
městského obvodu Pardubice II k 1. 1. 2012 dle přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Příloha: k usnesení č. 177, 178, 179, 180, 182, 184, 189

Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin.

………………………………….
místostarosta

……………………………………
starosta

Příloha k usnesení č. 177

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, KTEROU SE MĚNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2010,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne …………….usnesením č. …..na základě zmocnění v §
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 8/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
1. V článku 1 odst. 3 se doplňuje nová věta:
„Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky“.
2. V článku 4 odst. 1 se vypouští slova „písemně nebo ústně do protokolu“.
3. V článku 4 odst. 2 se vypouští slovo „písemně“.
4. V článku 7 odst. 2 se za slovo „domácnosti“ doplňuje čárka a slova „pokud tuto skutečnost
prokazatelně doloží“.
5. V článku 7 odst. 3 se za slovo „skutečnost“ doplňuje slovo „prokazatelně“ a vypouští se
slova „dokladem ze země pobytu, společně s českým překladem,“.
6. V článku 7 odst. 4 se za slovo „vazby“ doplňuje čárka a slova „pokud tuto skutečnost
prokazatelně doloží“.
7. V článku 7 odst. 5 se za slovo „zařízeních“ doplňuje čárka a slova „pokud tuto skutečnost
prokazatelně doloží“.
8. Článek 7 odst. 7 zní: „Vznik nároku na osvobození je podle odst. 2, 4 a 5 poplatník povinen
ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození.“
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2010, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
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9. V článku 8 odst. 1 se v první větě za slovo „výměrem“ doplňují slova „ nebo hromadným
předpisným seznamem“.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

………………………

………………………....

primátor
města Pardubic

náměstek primátora
města Pardubic

Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2010, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, KTEROU SE MĚNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2010,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne …………….usnesením č. …..na základě zmocnění v §
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění
takto:
1. V článku 1 odst. 4 se doplňuje nová věta:
„Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky“.
2. V článku 4 odst. 2 se vypouští slova „písemně (poštou, emailem, do datové schránky)“ a slovo
„telefonicky“.
3. V článku 5 písm. b) se v poslední větě vypouští slova „písemnou formou“.
4. Článek 5 písm. c) nově zní: „umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
200,-

200,-

150,-

150,- Kč/každý i započatý den a
započatých 100 m2“

5. Článek 5 písm. d) nově zní: „umístění zařízení cirkusů
120,6

120,-

100,-

100,- Kč/každý i započatý den a
započatých 100 m2“

Článek 5 písm. f) nově zní:

„vyhrazení trvalého parkovacího místa svislou dopravní značkou
1. osobní vozidlo
15 000,-

10.000,-

6.000,-

1.000,- Kč/rok/1 parkovací místo

2. nákladní vozidlo do 3,5 t, přívěsy
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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25 000,-

15 000,-

3. nákladní vozidlo nad 3,5 t
0
0

8.000,20 000,-

6.000,- Kč/rok/1 parkovací místo
18.000,- Kč/rok/1 parkovací místo

Vznikne-li nebo zanikne-li poplatková povinnost v případech vyhrazení trvalého parkovacího
místa dle písm. f) během roku, bude hrazena příslušná poměrná část. Tyto skutečnosti je nutné
ohlásit předem.“
7. V článku 5 písm. g) se v poslední větě vypouští slova „písemnou formou“.
8. V článku 8 odst. 1 se v první větě za slovo „výměrem“ doplňují slova „nebo hromadným
předpisným seznamem“
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

………………………

………………………....

primátorka
města Pardubic

náměstek primátora
města Pardubic

Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, KTEROU SE MĚNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2010,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne …………….usnesením č. …..na základě zmocnění v §
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku ze psů se mění takto:
1. V článku 1 odst. 4 se doplňuje nová věta:
„Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky“.
2. V článku 3 odst. 2 se vypouští slovo „písemně“.
3. Článek 6 odst. 1 písm. f) zní: „člen Svazu záchranných brigád kynologů, požádá-li do 15. 2.
každého roku, popř. do 15. 7., jde-li o osvobození na II. pololetí,“.
4. V článku 7 odst. 2 se v poslední větě vypouští slovo „písemně“.
5. V článku 8 odst. 1 se v první větě za slovo „výměrem“ doplňují slova „nebo hromadným
předpisným seznamem“.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

………………………

………………………....

primátor
města Pardubic

náměstek primátora
města Pardubic

Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o
místním poplatku ze psů
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ
PŘÍSTROJ, KONCOVÝ INTERAKTIVNÍ VIDEOLOTERNÍ
TERMINÁL A HERNÍ MÍSTO LOKÁLNÍHO HERNÍHO SYSTÉMU

Zastupitelstvo města Pardubice se na svém zasedání dne … 2011 usnesením č. … usneslo vydat
na základě zmocnění v § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí na území statutárního města Pardubic místní
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a
herní místo lokálního herního systému (dále jen „poplatek“).
2. Správu tohoto poplatku provádějí úřady městských obvodů prostřednictvím příslušného
útvaru úřadu městského obvodu (dále jen „správce poplatku“).
3. Přiznání k poplatku je povinen podat každý, komu vzniká poplatková povinnost dle této
vyhlášky (dále jen „poplatník“). Poplatník je povinen sám si poplatek vypočítat, uvést případné
výjimky, tyto náležitosti předkládá zároveň s přiznáním k poplatku. Nebude-li přiznání k
poplatku podáno ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, a to ani po výzvě, zjistí správce poplatku
jeho základ sám dle pomůcek, které má k dispozici nebo které si sám opatří, a to i bez
součinnosti s poplatníkem.
4. Řízení ve věcech poplatků se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové
schránky.
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem poplatku je každý výherní hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
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„zákon o loteriích), každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l)
zákona o loteriích a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n)
zákona o loteriích.
2. Poplatníkem je právnická osoba se sídlem v České republice, která je provozovatelem
výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa
lokálního herního systému.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen
a) ve lhůtě 15 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do
provozu tzv. zahajovacím protokolem (vznik poplatkové povinnosti) a podat přiznání k místnímu
poplatku do 15 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí, v němž byl výherní hrací
přístroj provozován,
b) ve lhůtě 15 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku skutečnost, že Ministerstvo financí
povolilo interaktivní videoloterijní terminál a lokální herní systém a podat přiznání k poplatku do
15 kalendářních dnů po skončení každého příslušného čtvrtletí.
Nově – spojení a) a b)
1. Poplatník je povinen ve lhůta 15 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku uvedení
výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a
lokálního herního systému do provozu tzv. zahajovacím protokolem (vznik poplatkové
povinnosti) a podat přiznání k místnímu poplatku do 15 kalendářních dnů po skončení
příslušného čtvrtletí, v němž byl výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní
terminál a lokální herní systém, provozován.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku obchodní jméno
právnické osoby, sídlo, IČ, datum uvedení výherního hracího přístroje do provozu nebo datum
povolení interaktivního videoloterijního terminálu nebo lokálního herního systému a čísla účtů u
peněžních ústavů, na němž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Nově – doplnění o adresu umístění
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku obchodní
jméno právnické osoby, sídlo, IČ, adresu umístění a datum uvedení výherního hracího
přístroje nebo koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního
systému do provozu, čísla účtů u peněžních ústavů, na němž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit ve lhůtě 15 kalendářních dnů správci poplatku ukončení
provozování výherního hracího přístroje nebo interaktivního videoloterijního terminálu nebo
lokálního herního systému tzn. zánik své poplatkové povinnosti (protokol o ukončení provozu).
Nově
3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit ve lhůtě 15 kalendářních dnů správci poplatku
ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo koncového interaktivního
videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému tzn. zánik své poplatkové
povinnosti (protokol o ukončení provozu).
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
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4. Poplatník je povinen do 15 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit správci poplatku změnu ve
vedení účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské
činnosti.
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo
herní místo lokálního herního systému činí poplatek 5.000 Kč na 3 měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný do 15 kalendářních dnů po skončení
příslušného čtvrtletí, v němž byl výherní hrací přístroj provozován.
2. Poplatek za koncový interaktivní videoloterijní terminál nebo herní místo lokálního herního
systému je splatný do 15 kalendářních dnů po skončení každého příslušného čtvrtletí.
Nově – spojení 1. a 2.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo za koncový interaktivní videoloterijní
terminál nebo herní místo lokálního herního systému je splatný do 15 kalendářních dnů
po skončení příslušného čtvrtletí, v němž byl výherní hrací přístroj nebo koncový
interaktivní videoloterijní terminál nebo herní místo lokálního herního systému
provozován.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. dnem zahájení provozu
výherního hracího přístroje nebo dnem povolení koncového interaktivního videoloterijního
terminálu nebo herního místa lokálního herního systému.
Nově
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. dnem zahájení
provozu výherního hracího přístroje nebo koncového interaktivního videoloterního
terminálu nebo herního místa lokálního herního systému.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo
dnem ukončení povolení koncového interaktivního videoloterijního terminálu nebo herního
místa lokálního herního systému
Nově
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje
nebo koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo herního místa lokálního
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
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herního systému.

Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Nově – doplněno o hromadný předpisný seznam
1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas
nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
2. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Stejně se postupuje u příslušenství
poplatku, pokud je předmětem samostatného vyměření.
3. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
ministerstvem financí. Pro poplatkovou povinnost vzniklou před účinností této vyhlášky se
použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.
4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012..

………………………

………………………....

primátorka
města Pardubic

náměstek primátora
města Pardubic

___________________________________________________________________________
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Obecně závazná vyhláška č. X/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
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Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31.10.2011
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)
Správní poplatky
- za VHP
- ostatní
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatky z VHP
- poplatek za odpady
Výtěžek z VHP

Aktuální rozpočet

Čerpání k 31.10.2011

9 017,1
(+24 748,9)
(-7 531,8)
(-8 200,0)
1 400,0
1 000,0
400,0

6 851,1
(+20 323,4)
(-5 272,3)
(-8 200,0)
804,1
544,0
260,1

12 100,0
700,0
900,0
1 900,0
8 600,0

12 001,8
621,4
844,3
1 930,1
8 606,0

1 676,8

1 676,8

90,0
100,0
300,0
34,6
60,0
20,0

95,8
105,9
50,6
47,7
5,8

4 500,0

3 580,1

PŘÍJMY CELKEM

29 298,5

25 219,7

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypoř. 2010

11 695,9

-420,6

CELKEM

40 994,4

24 799,1

-342,4

-230,4

40 652,0

24 568,7

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy z prodeje dřeva
PŘIJATÉ DOTACE
Neinvestiční dotace na sociální dávky

SOCIÁLNÍ FOND
III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

Příloha k usnesení č. 179

B. VÝDAJE
13 SOCIÁLNÍ VĚCI
Sociální dávky

4 500,0
4 500,0

14 VNITŘNÍ SPRÁVA
Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné
Ochranné pomůcky
Odborná literatura, zákony
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)
Další materiál
Voda
Teplo
Elektřina
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Pronájem garáže
Poradenské služby
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby
Opravy a udržování ÚMO
Software
Cestovné
Pohoštění
Dary obyvatelstvu a organizacím
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Výpočetní technika (DHM + DDHM)
Záloha pokladně

3 715,1
3 715,1

11 351,8
5 400,0
1 370,0
10,0
60,0
1 708,0
642,0
26,0
20,0
25,0
60,0
230,0
25,0
75,0
105,0
25,0
400,0
150,0
80,0
11,8
70,0
70,0
522,0
(97,0)
(425,0)
80,0
30,0
20,0
20,0
57,0
10,0
50,0
-

8 894,4
4 414,2
1 165,8
17,0
1 301,0
505,5
23,4
8,8
9,2
17,0
126,6
20,1
74,5
101,2
12,7
292,6
92,0
60,4
11,8
54,0
40,0
414,0
(72,0)
(342,0)
37,3
6,7
8,2
37,8
2,5
38,0
2,1
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15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Voda (veřejnost)
Elektrická energie (veřejnost)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
- DPH - převod na MmP
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
(náklady na svoz odpadu)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- další materiál
- DDHM vč. nářadí
- voda
- teplo
- el. energie
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování

10 050,0
10,0
30,0
40,0
4 405,0
(2 400,0)
(2 000,0)
(5,0)
1 200,0
1 585,0
(+7 531,8)
(-7 531,8)
(95,0)
(230,0)
(1 260,0)
1 100,0
1 680,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP
- investice ostatní vč. PD

25,0
4 000,0
650,0
(8 200,0)
(-8 200,0)
(650,0)

7 134,8
3,8
20,8
26,0
3 090,2
(1 674,9)
(1 420,2)
(-4,9)
785,9
909,0
(+5 272,3)
(-5 272,3)
(49,0)
(148,0)
(712,0)
1 049,7
1 249,4

1 050,0
273,0
95,0
5,0
50,0
20,0
50,0
8,5
12,0
11,5
10,0
70,0
(30,0)
(40,0)
25,0

812,0
217,9
79,2
4,1
30,0
3,8
11,1
7,6
10,0
11,4
4,6
45,5
(22,8)
(22,7)
12,2

4 675,0

3 532,0
10,3
3 171,5
350,2
(8 200,0)
(-8 200,0)
(350,2)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti
Příspěvek o.s. Elim - den dětí
Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava do Slovinska
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost
Rezerva na příspěvky

318,0
17,0
17,0
17,0
11,0
20,0
50,0
20,0
10,0
8,0
2,0
4,0
10,0
24,0
4,0
8,0
40,0
56,0

34 KULTURA
Knihovna
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- knihy
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
- další materiál
- voda
- teplo
- el. energie
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
- Velikonoce v knihovně
- Soutěž nejlepší dětský čtenář
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře
- Den otevřených dveří
- Vánoce v knihovně
- rezerva na akce

259,0
17,0
17,0
17,0
11,0
20,0
50,0
20,0
10,0
8,0
1,9
4,0
10,0
24,0
4,0
5,1
40,0
-

1 671,0
951,0

1 033,4
740,4

430,0
117,0
41,0
2,0
6,0
150,0
10,0
20,0
20,0
40,0
10,0
4,0
10,0
61,0
(11,0)
(50,0)
10,0
5,0
2,0
3,0
3,0
5,0
2,0

352,8
91,8
32,4
1,9
1,4
116,2
8,5
20,0
40,0
10,0
1,0
6,1
46,9
(8,7)
(38,2)
1,8
4,6
3,0
2,0
-
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Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Farmářské soboty
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty
Příspěvek Doli klub - koncerty
Rezerva na příspěvky

75,0
235,0
75,0
63,0
85,0
87,0
20,0
15,0
65,0

REZERVY
Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM

35,2
86,8
13,2
47,2
75,6
20,0
15,0
8 086,2

40,0
0,0
5,0
8 041,2

0,0
-

40 652,0

24 568,7
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Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
k 31.10.2011
(v tis. Kč)
1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

Aktuální rozpočet

Čerpání k 31.10.2011

342,4

276,8

19,7

19,7

Úroky z běžného účtu

0,1

-

PŘÍJMY CELKEM

362,2

296,5

Příspěvek na stravování zaměstnanců

161,0

122,9

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

147,0

70,0

47,7

35,6

Poplatky za vedení účtu

3,0

1,9

Rezerva

3,5

-

362,2

230,4

Zůstatek účtu k 31.12.2010

2. Výdajová část

Příspěvek na ozdravný program

VÝDAJE CELKEM
Zůstatek
CELKEM

362,2

66,1
296,5

Přehled žadatelů o příspěvky z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2011 k projednání v RMO dne 23.11.2011 - usnesení č. 180

Poř. č.

Žadatel - ŠMT

Účel použití

36.

MŠ Klubíčko,Grusova 448 2 vánoční akce pro děti

37.

TJ Tesla Pardubice

Rezerva 32700-5000 Kč
Zůstatek 27700 Kč

Turnaj ve volejbale
pardubického regionu

Požad.
Celkovén Finanč.
příspěvek áklady kontrola

Projednáno v
RMO dne
23.11.2011

5 000,-

8 000

ano

5 000,-

3 400,-

7 000

ano

0

8 400,-

15 000

Určení příspěvku
náklady na vánoční akce pro děti mat. školy
náklady na organizaci turnaje

Příloha k usnesení č. 182

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2011
(po rozpočtovém opatření č. 4)
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)
Správní poplatky
- za VHP
- ostatní
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatky z VHP
- poplatek za odpady
Výtěžek z VHP

Aktuální
rozpočet
9 017,1
(+24 748,9)
(-7 531,8)
(-8 200,0)
1 400,0
1 000,0
400,0
12 100,0
700,0
900,0
1 900,0
8 600,0
1 676,8

Změny
+/-

Rozpočet po
RO č. 4
9 017,1
(+24 748,9)
(-7 531,8)
(-8 200,0)
1 400,0
1 000,0
400,0
12 100,0
700,0
900,0
1 900,0
8 600,0
1 676,8

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy z prodeje dřeva

90,0
100,0
300,0
34,6
60,0
20,0

90,0
100,0
300,0
34,6
60,0
20,0

4 500,0

4 500,0

PŘÍJMY CELKEM

29 298,5

29 298,5

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypořádání

11 695,9

11 695,9

CELKEM

40 994,4

40 994,4

-342,4

-342,4

PŘIJATÉ DOTACE
Neinvestiční dotace na sociální dávky

SOCIÁLNÍ FOND
III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

40 652,0

0,0

40 652,0
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B. VÝDAJE
13 SOCIÁLNÍ VĚCI
Sociální dávky
14 VNITŘNÍ SPRÁVA
Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné
Ochranné pomůcky
Odborná literatura, zákony
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)
Další materiál
Voda
Teplo
Elektřina
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Pronájem garáže
Poradenské služby
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby
Opravy a udržování ÚMO
Software
Cestovné
Pohoštění
Dary obyvatelstvu a organizacím
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Výpočetní technika (DHM + DDHM)

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

11 351,8
5 400,0
1 370,0
10,0
60,0
1 708,0
642,0
26,0
20,0
25,0
60,0
230,0
25,0
75,0
105,0
25,0
400,0
150,0
80,0
11,8
70,0
70,0
522,0
(97,0)
(425,0)
80,0
30,0
20,0
20,0
57,0
10,0
50,0

+20,0

+20,0

11 371,8
5 400,0
1 370,0
10,0
60,0
1 708,0
642,0
26,0
20,0
25,0
60,0
230,0
25,0
75,0
105,0
25,0
400,0
150,0
80,0
11,8
70,0
70,0
522,0
(97,0)
(425,0)
80,0
30,0
20,0
20,0
77,0
10,0
50,0
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15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Voda (veřejnost)
Elektrická energie (veřejnost)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
- DPH - převod na MmP
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
(náklady na svoz odpadu)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- další materiál
- DDHM vč. nářadí
- voda
- teplo
- el. energie
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP
- investice ostatní vč. PD

10 050,0
10,0
30,0
40,0
4 405,0
(2 400,0)
(2 000,0)
(5,0)
1 200,0
1 585,0
(+7 531,8)
(-7 531,8)
(95,0)
(230,0)
(1 260,0)
1 100,0
1 680,0
0,0
1 050,0
273,0
95,0
5,0
50,0
20,0
50,0
8,5
12,0
11,5
10,0
70,0
(30,0)
(40,0)
25,0
4 675,0
25,0
4 000,0
650,0
(8 200,0)
(-8 200,0)
(650,0)

0,0

10 050,0

10,0
30,0
40,0
4 405,0
(2 400,0)
(2 000,0)
(5,0)
1 200,0
1 585,0
(+7 531,8)
(-7 531,8)
(95,0)
(230,0)
(1 260,0)
1 100,0
1 680,0
1 050,0
273,0
95,0
5,0
+5,0
55,0
20,0
50,0
8,5
12,0
11,5
10,0
70,0
(30,0)
(40,0)
-5,0
20,0
4 675,0
25,0
4 000,0
650,0
(8 200,0)
(-8 200,0)
(650,0)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti
Příspěvek o.s. Elim - den dětí
Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - Slovinsko
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost
Příspěvek Lacrosse clubu Pce - pronájmy
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti
Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti
Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark
Rezerva na příspěvky

318,0
17,0
17,0
17,0
11,0
20,0
50,0
20,0
10,0
8,0
2,0
4,0
10,0
24,0
4,0
8,0
40,0
56,0

34 KULTURA
Knihovna
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- knihy
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
- další materiál
- voda
- teplo
- el. energie
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
- Velikonoce v knihovně
- Soutěž nejlepší dětský čtenář
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře
- Den otevřených dveří

+5,0

+10,0
+13,3
+5,0
+5,0
-28,3

323,0
17,0
17,0
17,0
11,0
20,0
50,0
20,0
10,0
8,0
2,0
4,0
10,0
24,0
4,0
8,0
40,0
10,0
13,3
5,0
5,0
27,7

1 671,0
951,0

1 671,0
951,0

430,0
117,0
41,0
2,0
6,0
150,0
10,0
20,0
20,0
40,0
10,0
4,0
10,0
61,0
(11,0)
(50,0)
10,0
5,0
2,0
3,0
3,0

430,0
117,0
41,0
2,0
6,0
150,0
10,0
20,0
20,0
40,0
10,0
4,0
10,0
61,0
(11,0)
(50,0)
10,0
5,0
2,0
3,0
3,0
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- Vánoce v knihovně
- rezerva na akce
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Farmářské soboty
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty
Příspěvek Doli klub - koncerty
Rezerva na příspěvky
REZERVY
Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM

5,0
2,0

5,0
2,0

75,0
235,0
75,0
63,0
85,0
87,0
20,0
15,0
65,0

75,0
235,0
75,0
63,0
85,0
87,0
20,0
15,0
65,0
8 086,2

40,0
0,0
5,0
8 041,2
40 652,0

-25,0
-20,0

8 061,2
20,0
0,0
0,0
8 041,2

-5,0
0,0

40 652,0
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Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2011
(po rozpočtovém opatření č. 4)

(v tis. Kč)
1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

Aktuální
rozpočet

Změna +/-

Rozpočet po
RO č. 4

342,4

342,4

19,7

19,7

Úroky z běžného účtu

0,1

0,1

PŘÍJMY CELKEM

362,2

362,2

Příspěvek na stravování zaměstnanců

161,0

161,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

147,0

147,0

47,7

47,7

Poplatky za vedení účtu

3,0

3,0

Rezerva

3,5

3,5

362,2

362,2

Zůstatek účtu k 31.12.2010

2. Výdajová část

Příspěvek na ozdravný program

VÝDAJE CELKEM

Příloha k usnesení č. 184

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Návrh rozpočtu na rok 2012
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP)
Správní poplatky
- za VHP
- ostatní
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatky z VHP
- poplatek za odpady
DPH - převod z MmP

Návrh rozpočtu
11 595,7
(+24 171,9)
(-7 429,6)
(-5 146,6)
320,0
20,0
300,0
10 100,0
700,0
900,0
300,0
8 200,0
5,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy z prodeje dřeva
Příjmy na zabezpečení krajských voleb
PŘÍJMY CELKEM
II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2011
CELKEM
SOCIÁLNÍ FOND
III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

50,0
50,0
300,0
5,0
60,0
10,0
300,0
22 795,7

5 000,0
27 795,7
-301,5

27 494,2
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B. VÝDAJE
14 VNITŘNÍ SPRÁVA
Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné
Ochranné pomůcky
Odborná literatura, zákony
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)
Další materiál
Voda
Teplo
Elektřina
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Pronájem garáže
Poradenské služby
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby
Opravy a udržování ÚMO
Software
Cestovné
Pohoštění
Dary obyvatelstvu a organizacím
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Výpočetní technika (DHM + DDHM)
Zabezpečení krajských voleb

9 924,0
4 500,0
1 255,0
10,0
50,0
1 390,0
480,0
20,0
16,0
25,0
50,0
190,0
40,0
65,0
120,0
20,0
400,0
65,0
80,0
12,0
25,0
60,0
483,0
(76,0)
(407,0)
50,0
90,0
18,0
20,0
30,0
10,0
50,0
300,0
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15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Voda (veřejnost)
Elektrická energie (veřejnost)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
- DPH - převod na MmP
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
(náklady na svoz odpadu)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- další materiál
- DDHM vč. nářadí
- voda
- teplo
- el. energie
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování

9 938,0
10,0
30,0
40,0
4 405,0
(2 400,0)
(2 000,0)
(5,0)
1 200,0
1 585,0
(+7 429,6)
(-7 429,6)
(95,0)
(230,0)
(1 260,0)
1 000,0
1 668,0
1 050,0
273,0
95,0
5,0
50,0
20,0
40,0
12,0
12,0
12,0
4,0
70,0
(30,0)
(40,0)
25,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP
- investice ostatní vč. PD

4 225,0
25,0
4 000,0
200,0
(5 146,6)
(-5 146,6)
(200,0)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA
Rezerva na příspěvky

232,7
232,7

34 KULTURA
Knihovna
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- knihy
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
- další materiál
- voda
- teplo
- el. energie
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
- rezerva na akce
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Farmářské soboty
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Rezerva na příspěvky

1 573,0
973,0
450,0
121,0
42,0
2,0
6,0
150,0
10,0
20,0
20,0
40,0
10,0
4,0
7,0
61,0
(11,0)
(50,0)
10,0
20,0
65,0
250,0
10,0
30,0
65,0
80,0
100,0

REZERVY
Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM

1 601,5
40,0
40,0
20,0
1 501,5
27 494,2
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Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2012
(v tis. Kč)
1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011

Návrh rozpočtu
301,5
10,0

Úroky z běžného účtu

-

PŘÍJMY CELKEM

311,5

2. Výdajová část
Příspěvek na stravování zaměstnanců

142,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

122,5

Příspěvek na ozdravný program
Poplatky za vedení účtu
VÝDAJE CELKEM

44,0
3,0
311,5
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Vnitřní organizační změna ÚMO Pardubice II k 1. 1. 2012
Úřad městského obvodu Pardubice II tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do úřadu
městského obvodu /ustanovení § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/.
Za současného stavu jsou úkoly zabezpečovány úřadem v rámci stanoveného počtu 18 pracovních
míst. Jedná se o organizační strukturu, která byla schválena od 1. 3. 2010 jako součást organizačního
řádu úřadu městského obvodu
Zastupitelstvo města Pardubic rozhodlo změnou obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává statut
města, o zrušení Stavebních úřadů na úřadech městských obvodů v Pardubicích a bude rozhodovat
ještě do konce letošního roku o převedení sociální agendy, kterou dosud vykonávaly městské obvody
a není převedena na Úřad práce v souvislosti se sociální reformou od 1.1.2012.
Po vyhodnocení celkového stavu výkonu činností v městském obvodě i upřesnění výkonu činností
v souladu novelou statutu města s účinností od 1.12.2012 navrhuji provést reorganizaci spočívající
v organizační změně v úřadu městského obvodu., které vycházejí
- ze zrušení Stavebního úřadu ÚMO Pardubice II
- z převodu sociální agendy na Magistrát města Pardubic nebo na Úřad práce
- z potřeby přerozdělit výkon činností tak, aby byly zajištěny zbytkové agendy, kterou dosud
vykonávali zaměstnanci , jejichž pracovní místa se zruší od 1.1.2012. Bude se jednat o kumulace
s dalšími agendami.

K provedení vnitřní organizační změny je nutno provést následující:
1/ upravit a schválit organizační řád s novými podmínkami v zabezpečování jednotlivých činností
včetně nové organizační struktury se stanovením počtu pracovních míst a jejich rozdělení , přehledu
činností, které bude úřad – jednotlivé odbory, městského obvodu vykonávat
/ kompetence rady dle § 102, odst.2 zákona o obcích/
2/ zpracovat nové popisy na funkce, kde dojde ke změnám /doplnění či odejmutí výkonu činností/,
projednat nové popisy se zaměstnanci
3/ zabezpečit, resp. vyřešit personální problematiku v součinnosti s Magistrátem města Pardubice při
řešení převodu zaměstnance Stavebního úřadu a s Úřadem práce Pardubice v případě převodu
zaměstnanců na sociálním úseku
Organizační změna spočívá ve změně organizační struktury, kdy dochází ke zrušení Stavebního úřadu
dosud postaveném na roveň odboru úřadu – 2 pracovní místa, ke zrušení 2 pracovních míst v odboru
ekonomickém a sociálním, nově ponese odbor název ekonomický odbor. Úřad městského obvodu
bude mít 14 pracovních pozic od 1.1.2012.

K projednání v RMO dne 23.11.2011
Schváleno usnesením č. 189
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