MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I I
Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí

Zápis
z 13. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 6. 2011 v 16:30 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni : Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, MUDr. Miroslav Šimko
Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD
Omluveni : Ing. Jaroslav Vávra
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady
s programem jednání.
Program : 1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.5.2011
2. Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II
3. Žádosti – nakládání s pozemky
4. Smlouvy
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22.6.2011
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.5.2011
Zprávu uvedl starosta, nebyly vzneseny připomínky.Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 125
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.5.2011 v rozsahu přílohy k
tomuto usnesení.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II
Novelu provozního řádu odůvodnila tajemnice úřadu, důvodem novely bylo doplnění charakteru prodeje
českých produktů o farmářských sobotách s cílem omezit prodej dovážených produktů nebo produktů
překupovaných. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 126
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Provozní řád tržiště a tržních míst Městského
obvodu Pardubice II v rozsahu přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Žádosti – nakládání s pozemky
Žádosti byly projednány jednotlivě, Ing. Řezanina podal vysvětlení k žádostem. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 127
Rada městského obvodu nesouhlasí s žádostí Jakuba Soukupa o nájem části pozemku 1635/7 o
výměře 700 m2 za účelem stavby a provozování rychlého občerstvení, neboť záměr neodpovídá
územnímu plánu.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 128
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádostí společnosti EDERA Group a.s. o zřízení
úplatného věcného břemene na částech pozemků 4376/1, 3847/2, 4373, 4331/3, 4331/1, 4331/2,
3847/1, 4334/3, 3846/3 a na mostním objektu M 707 Nadjezd do Rosic nad silnicí I/37 na levé
straně ve směru Pardubice Rosice nad Labem za účelem uložení a provozování
telekomunikačního optického kabelu v rámci stavby „Optická přípojka EDERA – Pardubice,
objekt D3,Výzkumná“.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 129
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti společnosti TCV Pardubice s.r.o. o zvýšení
výměry nájmu části 3846/3 z původních 1224 m2 na 1270 m2 a změnu účelu nájmu z
provozování antukových tenisových kurtů na provozování kurtů pro badminton a tenis včetně
zázemí.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 130
Rada městského obvodu nesouhlasí se žádostí společnosti IPSTAV invest s.r.o. o výpůjčku a
prodej pozemků 4368/1 o výměře 803 m2, části 3718/10 o výměře 212 m2 a části 4368/4 o
výměře 4200 m2 za účelem výstavby nových bytů se sociálním určením z následujících důvodů:
a) záměr není v souladu s platným územním plánem – jedná se o plochu OVs
(občanská vybavenost vyšší) určenou především pro školství, vědu, výzkum a
vzdělávání, která byla od roku 2000 rezervována pro výstavbu nové budovy
Základní umělecké školy,
b) jedná se o zajímavou lokalitu v centru sídliště Polabiny a rada by považovala za
vhodné pozemek nabídnout ve veřejné soutěži více investorům, nikoliv
poskytnout prvnímu zájemci,
c) nebyla předložena žádná studie ani jiné upřesnění navrhované formy zástavby, na
jehož základě by bylo možné žádost posoudit.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Smlouvy
Ing. Řezanina informoval o výběrovém řízení na akci stavebních úprav hřiště a oprav y parkoviště vul.
Družby, seznámil s výsledkem členy rady. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 131
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Služby
města Pardubic a.s. na zakázku „Stavební úpravy hřiště a oprava parkoviště – Družby mezi domy
338-40 a 335-37“ v ceně 1 332 016,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22.6.2011
Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 132
Rada městského obvodu
- projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje

a) vypustit z evidence
splněné:
33, 42, 56, 57, 58, 65, 67, 82-84, 113, 114, 116, 117, 118
bez úkolu:
66, 69-81, 85-112, 115 119, 120, 121, 122-nebylo přijato, 123, 124,
b) ponechat v evidenci
úkol trvá :
68,
Výsledek hlasování :
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Příloha: k usnesení č. 125,126

Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin.

………………………………….

……………………………………

místostarosta

starosta

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31.5.2011
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)
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 31.5.2011

17 217,1
(+24 748,9)
(-7 531,8)
1 450,0
1 000,0
450,0

7 632,1
(+7 632,1)
220,7
71,0
149,7

11 076,7
700,0
900,0
1 200,0
8 276,7

9 783,0
431,2
631,1
805,8
7 914,9

1 676,8

1 676,8

50,0
100,0
300,0
30,0
60,0
20,0

49,3
24,2
33,5
24,8
1,9

3 700,0

1 885,6

35 680,6

21 331,9

4 000,0

-11 596,9

39 680,6

9 735,0

-354,6

-91,1

39 326,0

9 643,9

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
PŘÍJMY CELKEM
II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2010
CELKEM
SOCIÁLNÍ FOND
III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

B. VÝDAJE
13 SOCIÁLNÍ VĚCI
Sociální dávky

3 700,0
3 700,0

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

1 677,0
1 677,0

11 518,8
5 670,0
1 292,0
10,0
40,0
1 708,0
642,0
26,0
20,0
25,0
60,0
200,0
40,0
65,0
130,0
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
52,0
10,0
50,0
-

4 632,9
2 152,2
666,2
9,0
627,9
252,5
11,9
7,1
3,0
13,7
62,0
15,6
24,0
46,5
7,0
226,9
45,2
39,4
11,8
48,0
24,2
245,5
(40,4)
(205,1)
17,8
2,3
2,4
22,0
2,5
38,0
8,3

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)
1 300,0
1 585,0
(+7 531,8)
(-7 531,8)
(95,0)
(230,0)
(1 260,0)
1 000,0
1 680,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- VIII. soubor regenerace
- investice ostatní vč. PD

25,0
4 000,0
3 450,0
(3 200,0)
(250,0)

2 117,0
10,6
3,3
739,0
(660,2)
(81,0)
(-2,2)
408,3
371,6
(23,8)
(65,9)
(281,9)
584,2

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

369,5
101,8
35,2
1,9
27,6
0,7
0,7
3,8
5,0
6,4
2,7
21,6
(11,4)
(10,2)
7,3

7 475,0

479,9
10,3
409,0
60,6
(60,6)

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
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
96,0

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
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť

222,0
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
-

1 636,0
951,0

515,1
367,6

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
75,0
200,0

170,7
44,5
15,4
0,9
1,0
63,9
5,7
10,0
20,0
5,0
0,5
3,0
20,6
(4,6)
(16,0)
1,8
4,6
8,8
-

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
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

13,2
18,3
72,2
20,0
15,0
4 628,2

40,0
0,0
20,0
4 568,2

0,0
-

39 326,0

9 643,9

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
k 31.5.2011
(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 31.5.2011

354,6

134,7

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2010

9,0

19,7

Úroky z běžného účtu

0,1

-

PŘÍJMY CELKEM

363,7

154,4

Příspěvek na stravování zaměstnanců

161,0

66,7

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

147,0

-

47,7

23,4

Poplatky za vedení účtu

3,0

1,0

Rezerva

5,0

2. Výdajová část

Příspěvek na ozdravný program

VÝDAJE CELKEM
Zůstatek
CELKEM

363,7
363,7

91,1
63,3
154,4

Příloha k usnesení č.126

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Rada městského obvodu Pardubice II

Provozní řád tržiště a tržních míst
Městského obvodu Pardubice II
1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 3 nařízení města o tržním řádu vydává Statutární
město Pardubice – Městský obvod Pardubice II tento provozní řád, který upravuje
provozování tržiště a tržních míst v městském obvodě.
2. Provozovatelem a správcem tržiště a tržních míst je Statutární město Pardubice –
Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. Správu vykonává
prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
3. Na území městského obvodu jsou vyhrazena
 Tržiště – ul. Prodloužená, Polabiny II
 Tržní místa
- ul. Mladých, Polabiny I, chodník u severní strany budovy potravin – 4 místa
- ul. Mozartova, Polabiny IV, před obchodním centrem – 2 místa
4. Prodej na tržišti a tržních místech je vymezen na dobu:
 v letním období (1.4. – 30.9.)
Po – Pá od 7.00 h do 19.00 h
So
od 7.00 h do 12.00 h


v zimním období (1.10. – 31.3.)
Po – Pá od 8.00 h do 18.00 h
So
od 8.00 h do 12.00 h

5. Každou sobotu v období 1.3. – 31.10. je možné na tržišti pořádat tzv. „farmářské
soboty“ k prodeji potravinářského zboží, kdy předmětem prodeje může být
pouze a výhradně sortiment, tj. zboží, které odpovídá charakteru Farmářských
trhů a vychází z tradice české tématiky, zejména z tradice pěstování plodin a
chovu dobytka v českých zemích a výroba potravinářských produktů jako :
- mlékárenské produkty /mléko,sýry, jogurty a ostatní výrobky z mléka
- pekařské výrobky /chléb, koláče, pečivo všeho druhu, ostatní výrobky ze
zemědělských plodin – obilí, luštěniny apod./
- masné výrobky - maso – porce – hovězí, vepřové, drůbeží, skopové aj. a
všechny masné výrobky z nich
- ovoce a zelenina – veškeré druhy ovoce a zeleniny a výrobky z nich
- květina čerstvé, řezané, bylinky
- sadba všeho druhu – květiny, zelenina apod.
Prodejce je povinen původ zboží prokázat.
V případě pořádání farmářských sobot je na základě smluvního vztahu k řízení,
organizaci a kontrole prodeje správcem tržiště pan Petr Lichý, bytem Jindřišská 785,
530 02 Pardubice, IČ 60136049.

6. Podmínky prodeje
 prodejcem může být
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence
podle zvláštního předpisu
- občan nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby na
základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy
 o přidělení místa k prodeji rozhoduje správce tržiště a tržních míst
 prodejce musí uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který
vybírá správce tržiště a tržních míst v průběhu prodeje
7. Správce tržiště a tržních míst
 je oprávněn organizovat prodej na tržišti a tržních místech,
 kontroluje oprávnění k prodeji,
 vybírá místní poplatek dle vyhlášky města o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a vydává doklad o zaplacení poplatku
 na žádost provádí rezervaci jednotlivých míst formou předplacení, prodejci tak
zajišťuje požadované volné místo do 8.00 hodin (v letním období), příp. do 9.00
hodin (v zimním období), v den rezervace,
 dohlíží na pořádek a čistotu,
 je oprávněn přivolat městskou policii pro udržení pořádku při zjištění přestupku,
 vyvěšuje provozní řád tržiště a tržních míst na viditelném a přístupném místě
 zajišťuje dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře
průchodu byla minimálně 2,5 m,
 další práva a povinnosti správce mohou být upravena smlouvou dle čl. 5 tohoto
provozního řádu.
8. Prodejce
 prodejní místo musí viditelně označit obchodní firmou nebo jménem a příjmením
fyzické osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením
odpovědné osoby
 musí po dobu prodeje zajistit přítomnost osoby splňující podmínku znalosti
českého nebo slovenského jazyka
 musí mít u sebe příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení
prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji
 zabezpečí, aby zabíral pouze plochu vymezenou prodejním místem, umístění
prodejního zařízení nesmí bránit průchodu chodců ani blokovat jiné prodejní místo
 prodejní zařízení umístí tak, aby šíře průchodu okolo něj byla minimálně 2,5 m
 musí udržovat prodejní zařízení a jeho bezprostřední okolí v čistotě průběžným
úklidem a odstraňováním odpadu a obalů na určené místo
 nesmí odkládat zboží do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy navážet nebo
jinak dopravovat zboží
 prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a to tak, aby nebránil
provozu
 při zásobování motorovými vozidly musí respektovat obecné právní předpisy
o provozu na pozemních komunikacích
 nesmí parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, na
místě prodeje, ale pouze v prostoru k tomu určeném dopravním značením







musí dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje
nabízeného zboží
zodpovídá za dodržování hygienických a veterinárních předpisů a nezávadnost
zboží
je povinen organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží
navzájem nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními
paprsky a jinými povětrnostními vlivy
je povinen ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji
očistit od hrubých nečistot
po skončení prodeje je povinen odstranit prodejní zařízení (s výjimkou míst, kde je
povoleno jejich trvalé umístění).

9. Předsunutá prodejní místa
 lze provozovat pouze na základě povolení městského obvodu
 jsou zřizována v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít
stejného provozovatele
 prodej nebo poskytování služeb může být prováděno pouze na prodejních pultech,
stolcích nebo obdobných zařízeních

10. Na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech je zakázáno prodávat:
 tabákové výrobky
 erotické zboží a pornografické tiskoviny
 pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. a III. (vyhláška
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobních a zacházení s nimi)
 chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé,
žíravé, dráždivé, senzibilující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce
hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní
prostředí
 rychle se kazící zboží potravinářského charakteru
 živá zvířata
 živočišné výrobky bez povolení orgánů hygienické nebo veterinární služby
11. V ojedinělých případech lze tržní místo provozovat i na dalších vhodných místech na
území obvodu, a to na základě povolení vydaného Úřadem městského obvodu
Pardubice II s přihlédnutím k okolnímu prostředí, bezpečnosti provozu na
komunikacích, životnímu prostředí i celkovému vzhledu.
12. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení radou městského obvodu, tímto
dnem se zároveň ruší Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice
II schválený radou městského obvodu dne 9.3.2011 usnesením č. 65.
13. Tento provozní řád byl schválen na jednání rady městského obvodu dne 22.6.2011
usnesením č. 126.
V Pardubicích dne 22.6.2011

Jiří Srbek
starosta

