Městský obvod Pardubice II | Úřad městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Zápis
z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 4. 2022
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128

Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. František
Weisbauer
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice
Omluven: Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady
s programem jednání.
Program:
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2022
2. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 11. 5. 2022
3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2022 (informativní zpráva)
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Smlouvy
6. Vyjádření k územnímu řízení
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání
8. Žádosti – nakládání s pozemky
9. Jmenování zástupce MO Pardubice II do Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory
10.Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 25. 4. 2022
11.Diskuse
K projednání prvního bodu programu byla pozvána předsedkyně Komise školství, kultury a sportu RMO
Pardubice II PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD.
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2022
Zprávu uvedl starosta. Předsedkyně komise seznámila členy rady s problematikou, která byla řešena na
jednání komise. Komise navrhla, aby v rozpočtu na rok 2023 byla navýšena položka na dotace.
Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 549
Rada městského obvodu Pardubice II
− schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení
− ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením č. 2
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 550
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rozsahu přílohy
k tomuto usnesení a ukládá uzavřít tuto smlouvu s jednotlivými příjemci dotací
T: 31. 8. 2022
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č.
Rada městského obvodu Pardubice II ukládá při tvorbě rozpočtu městského obvodu na rok 2023
zapracovat do části dotace a dary rezervu na dotace ve výši 250,0 tis. Kč
Výsledek hlasování:
pro 0 proti 0 zdržel se 5
Usnesení nebylo přijato

2. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 11. 5. 2022
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 551
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 11. 5. 2022
takto:
1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice II
4. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2022 (informativní zpráva)
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala
informativní zprávu o čerpání rozpočtu na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 2
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 552
Rada městského obvodu Pardubice II
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2 v rozsahu předloženého materiálu
schválit
T: 11. 5. 2022
Z: Ing. Chudomská, ved. OE
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Smlouvy
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 553
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se Službami
města Pardubic se Službami města Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v letech 2019 až 2022 v MO
Pardubice II“, jehož předmětem je úprava ceny sečí z důvodu inflace (maximální roční cena bude 3 884
144,77 Kč včetně DPH). Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh na usnesení týkající se uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Prodloužená, Sluneční – etapa 02
byl stažen z programu jednání, jelikož do výběrového řízení nebyla podána žádná nabídka.
6. Vyjádření k územnímu řízení – STAŽENO Z PROGRAMU
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7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 554
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace
v ul. Grusova před č.p. 413 pro účely vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP/ vozíčkáře, xxx, trvale
bytem xxx, xxx, s termínem platnosti povolení do 31. 12. 2023.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Žádosti – nakládání s pozemky
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 555
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí xxx o nájem části pozemku označeného jako
p.p.č. 1513/21 o výměře 36 m2 v k.ú. Pardubice za účelem užívání jako část zahrady se zahradní
chatkou, umístění části buňky a jako přístup k zahradě.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 556
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx a nesouhlasí s variantou č. 1 (prodej
pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice) a souhlasí s variantou č. 2
(tj. prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice pod
parkovištěm žadatele).
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
9. Jmenování zástupce MO Pardubice II do Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 557
Rada městského obvodu Pardubice II jmenuje starostu městského obvodu Mgr. Radka Hejného
zástupcem MO Pardubice II do Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
10. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 25. 4. 2022
Zprávu uvedla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 558
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu
- vypustit z evidence
splněná:
462, 471, 472, 498, 504, 518, 525
bez úkolu:
481 – 497, 499 – 503, 505 – 517, 519 – 524, 526 - 548
- ponechat v evidenci
úkol trvá:
--Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
11. Diskuse
Starosta informoval členy rady o probíhajících přípravách na Polabinské čarodějnice.
Přílohy k usnesení: 549, 550
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.
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…………………………………………………………
místostarosta

…………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 26. 4. 2022
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská
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Příloha k usnesení RMO č. 549 ze dne 25.4.2022

Žadatelé o dotaci z rozpočtu na rok 2022
Poř.
č.

Žadatel

Účel dotace

Požad.
Předpokl. Procentuelní
Návrh Kč
Schváleno Kč
výše
celkové podíl dotace na komise ze dne radou MO dne
dotace Kč výdaje Kč celk. výdajích
21.4.2022
25.4.2022

1

H. Machová

XVIII. ročník The International Festival
Jazz Dance Open 2002 / since 2004

20 000

520 000

3,85%

8 800

8 800

2

Maple Pool Club, z.s.

Provoz kroužku sportovního billiardu

15 000

300 000

5,00%

10 000

10 000

3

Maple Pool Club, z.s.

25 000

724 500

3,45%

10 300

10 300

4

Maple Pool Club, z.s.

15 000

40 600

36,95%

0

0

5

SK lyžařů Pardubice, z.s.

20 000

212 490

9,41%

10 300

10 300

6

2222 ŠK Polabiny, z.s.

30 000

100 000

30,00%

12 800

12 800

7

2222 ŠK Polabiny, z.s.

25 000

120 000

20,83%

11 300

11 300

8

SK Lvíček Pardubice, z.s.

50 000

380 000

13,16%

17 500

17 500

9

SK Lvíček Pardubice, z.s.

50 000

508 250

9,84%

17 500

17 500

11 000

77 500

14,19%

7 000

7 000

11 000

25 000

44,00%

8 500

8 500

20 000

80 000

25,00%

9 400

9 400

8 000

34 000

23,53%

6 000

6 000

Nezávislý spolek Přátelé
10 ZUŠ v Pardubicích Polabinách
11

Mistrovství ČR mládeže 2022
Celoroční činnost - trenérská a
organizační činnost při práci s dětmi
Sportovní příměstské kempy SK Lvíček
Pce pro děti ve věku 4-15 let
Celoroční provoz SK pro děti ve věku 415 let
XIV. ročník soutěže Organum Regium

ELIM Pardubice, křesťanská
Seniorklub Archa - celoroční činnost
společnost pro diakonii, z.s.

12 ROB Pardubice, z.s.
13

Mezinárodní billiardový turnaj
Pardubice STABEDO Open 2022
Údržba kulečníkových stolů - výměna
pláten (8 ks)
Příspěvek na celoroční pronájem
tělocvičny ZŠ Polabiny II a lyžařské
permanentky

Spolek pěveckých sborů
Pernštýn - Ludmila - Suk

Letní soustředění oddílu a soutěže
ROB
XV. festival pěveckých sborů

Pozn.

Nedoporučeno kvůli nedostatečně
odůvodněné žádosti
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14 MŠ Brožíkova

"Země nám to darovala" - oslava
svátku Dne země s programem

12 000

12 000

100,00%

5 300

5 300

15 Klasická hudba mladým, z.s. Koncert obětem heydrichiády

18 000

91 000

19,78%

8 000

8 000

16 R. Petružálek

30 000

110 000

27,27%

7 000

7 000

Open Air Darts 2022

Celkem požadováno Kč

360 000

Celkem

149 700

149 700

Rozpočet Kč

200 000

Rozpočet

200 000

200 000

Zůstatek Kč

-160 000

Zůstatek

50 300

50 300

Dle schálených podmínek lze poskytnout
dotaci ve výši max. 80 %
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Příloha k usnesení RMO č. 550 ze dne 25. 4. 2022

VZOR PRO ROK 2022
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II
číslo smlouvy …….

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice
panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
00274046
19-2374040217/0100 KB Pardubice

jako „poskytovatel“ na straně jedné
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
pokud bude příjemcem fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, bude uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a adresa bydliště, příp. IČO
jako „příjemce“ na straně druhé

II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná i ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro poskytování
dotací z rozpočtu MO Pardubice II (dále jen „dokument“), který byl schválen Zastupitelstvem městského
obvodu Pardubice II dne 12. 12. 2018 usnesením č. 12.
4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a podle
tohoto zákona bude také následně postupováno.
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5. Finanční prostředky uvedené v této smlouvě jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne 28. 12. 2006.
6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu
de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při
nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.
body 5 a 6 budou uvedeny v případě, že se bude jednat o podporu de minimis

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele,
a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem.
2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá.
3. Výše dotace činí maximálně …………… Kč bude uvedena schválená částka, tj. max. 80 % celkových
skutečně vynaložených výdajů na ……bude uveden účel včetně doby realizace, a to podle schváleného
účelu a podle údajů v žádosti o dotaci……. (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace bude stanovena
s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování.
Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové předpokládané výdaje, procentní podíl dotace
na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce obdrží max. 80 % celkových skutečných a konečná výše
dotace se úměrně sníží. Pokud celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná
výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží …….. Kč bude uvedena schválená částka.
4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených v této
smlouvě a daných dokumentem.

IV.
Závazky smluvních stran
1. Dotace ve výši …….. Kč (slovy ……………………………. Kč) bude uvedena schválená částka bude poskytnuta
příjemci na účet uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy,
b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu s předloženou
žádostí (a zejména předloženým rozpočtem),
c) nepřekročit stanovený maximální 80% podíl poskytovatele na skutečně vynaložených
výdajích aktivity,
d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet
uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení závěrečného
vyúčtování pod VS ……………. bude uvedena položka dle rozpočtové skladby+poř. číslo
smlouvy; v případě vrácení finančních prostředků až v roce 2023 budou prostředky vráceny
na účet č. 19-2374030297/0100, VS stejný jako v předchozí větě,
e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli,
a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného data
vrátí také poskytnutou dotaci.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu
a právními předpisy,
b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity
a prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech
vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl hrazen
z prostředků MO Pardubice II. Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel oprávněn
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v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou a následnou kontrolu
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití podle účelu daného
touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na místě. Příjemce je povinen tuto
kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní a jiné doklady.
c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to
nejpozději do ......
− bude uvedeno datum odpovídající poslednímu dni třetího kalendářního měsíce
následujícího po realizaci aktivity nebo po schválení dotace, a to podle toho, které
datum nastane později;
− v případě aktivit konaných v říjnu až prosinci 2022, bude uvedeno datum
15. 1. 2023
− v případě dotace na činnost bude uvedeno datum 15. 12. 2022, ve výjimečných
případech lze sjednat datum 15. 1. 2023
Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se použití
dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván
k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů aktivity. Závěrečné
vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení poskytovateli.
d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci aktivity.
Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou nedílnou součástí
závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace obdrží příjemce po
uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se na ni porušení rozpočtové
kázně.
e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné vyúčtování
a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení poskytovateli.
tento bod se uvede pouze, pokud je příjemcem právnická osoba

V.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) a d) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 zákona
o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti a odvod za takové porušení
rozpočtové kázně se stanoví takto:
a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace
od 8 do 15 kalendářních dnů
15 % poskytnuté dotace
od 16 do 30 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace
b) Nedodržení publicity podle čl. IV odst. 3 písm. d)
10 % poskytnuté dotace
Pokud příjemce obdrží dotaci po realizaci aktivity, nebude odkaz na porušení publicity (tj. v první větě
tohoto odstavce písmeno „d)“ a sankce uvedená pod písm. b)) vůbec uveden.
Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.
2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných v žádosti
o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení nevyužité části
dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod.
3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši
0,4 ‰ z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode
dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků
na účet poskytovatele.

VI.
Závěrečná ustanovení

3z4

1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno příjemce.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují
své vlastnoruční podpisy.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II usnesením
č. 549 a č. 550 ze dne 25. 4. 2022. v případě schválení dalších dotací v průběhu roku bude uvedeno také
datum tohoto schválení a číslo usnesení

V Pardubicích dne …………......……

……………………………………………….
Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta
poskytovatel

V Pardubicích dne …………......……

…………………………………………….

příjemce
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