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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS     
z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 

které se konalo dne 27. 4. 2016 v 17.30 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Mgr. Radek Hejný, Mgr. Jan Matějek, 
Bc. Radim Petružálek, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. Marta Vitochová, 
Ing. František Weisbauer, Ing. arch. Pavel Červený 

Ing. Pavol Škuliga – příchod v 17:45 

Ing. Mgr. Martin Slezák – příchod v 17:53 

Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 

 

Omluveni: Rostislav Kučera, Ing. Gabriela Křížková 

 

 

Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a konstatoval, 
že zasedání ZMO je usnášeníschopné.  
Na úvod starosta členy zastupitelstva informoval o rezignaci náhradníka paní MUDr. Evy Zálabské 
(rezignovala 15. 2. 2016) pana Ing. Ondřeje Nečase (rezignoval 17. 2. 2016) na svůj mandát člena 
zastupitelstva. Členem zastupitelstva se tak dnem 18. 2. 2016 stal další náhradník za volební stranu 
Patrioti Pardubice, a to pan Ing. arch. Pavel Červený. 
M. Boháčková přečetla slib a Ing. arch. Pavel Červený potvrdil slovem „slibuji“ a pod text slibu se 
podepsal. 

Poté starosta přistoupil k vlastní proceduře jednání zastupitelstva. Uvedl, že dne 19. 4. 2016 byla 
zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání 
zastupitelstva a dne 12. 4. 2016 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva odeslána emailem členům 
zastupitelstva.  

Vyzval ověřovatelku zápisu z 9. zasedání zastupitelstva Ing. Martu Vitochovou, aby se vyjádřila k zápisu. 
Paní inženýrka prohlásila, že k zápisu neměla připomínka a zápis podepsala. Druhý ověřovatel zápisu 

pan Ing. Pavol Škuliga prozatím nepřišel, ale zápis rovněž podepsal. 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 

Návrhová komise:  Ing. Aleš Fifka, Ing. David Roček 

    pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

Ověřovatelé zápisu:  PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. František Weisbauer 

 

Zapisovatelka:                Ing. Martina Dopitová 

 

Starosta podal návrh na zařazení bodu č. 2. Rozpočtové opatření č. 2 a bodu č. 6. Stanovení měsíční 
odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II do programu 

zastupitelstva a seznámil přítomné s novým programem ve znění: 
  

1. Zpráva starosty a místostarosty 

2. Rozpočtové opatření č. 2 
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3. Novela vnitřního předpisu o sociálním fondu 

4. Informativní zpráva o čerpání rozpočtu k 31. 3. 2016 

5. Informativní zpráva o činnosti knihovny městského obvodu  
6. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
7. Diskuse 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  11   proti 0  zdržel se 0. 
 

 

1. Zpráva starosty + místostarosty 

Zprávu přednesl starosta a předal slovo místostarostovi. Poté starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu 

programu.  Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 

Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty a místostarosty na vědomí. 
 

2. Rozpočtové opatření č. 2 

Zprávu přednesl starosta a okomentoval provedené změny v rozpočtu. Zaměřil se především na 
vysvětlení zařazených dotací projednaných radou a navýšení položky investice-doprava a vyřazení 
položky Družby – 2. etapa (z důvodu nezískání dotace). Poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásili: 
PhDr. Štěpánka Rubešová – dotázala se, u kterých společností došlo konkrétně k navýšení dotací radou 

oproti návrhu komise, starosta dotaz zodpověděl, 
Ing. František Weisbauer – dotázal se, kudy povede zamýšlená cyklostezka „Od Josefa“, starosta dotaz 

zodpověděl. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu 

Usnesení č. 59 

Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení 
Výsledek hlasování :                                          Pro  13   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 

3. Novela vnitřního předpisu o sociálním fondu 

Zprávu přednesla p. Boháčková a vysvětlila změny ve vnitřním předpise, které se týkají především 
možnosti využití finančních prostředků fondu. Dále se zmínila o situaci ohledně elektronické formy 
stravenek. Starosta poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásil: 
Ing. Mgr. Martin Slezák – dotázal se, zda bude možné i nadále využívat papírovou formu stravenek. 

Dotaz zodpověděla p. Boháčková s tím, že se i s touto možností počítá. Zaměstnanci by si mohli určitý 
obnos z elektronické karty na stravenky vyměnit za papírové stravenky. 
Hlasováno o návrhu 

Usnesení č. 60 

Zastupitelstvo městského obvodu  

- projednalo a schvaluje dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond v rozsahu přílohy č. 1 
k tomuto usnesení 

- projednalo a schvaluje nová pravidla použití sociálního fondu v rozsahu přílohy č. 2 k tomuto 

usnesení 
Výsledek hlasování :                                          Pro  13   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 

4. Informativní zpráva o čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2016 

Zprávu přednesl pan Hanzlík. Starosta poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o čerpání rozpočtu MO 
Pardubice II k 31. 3. 2016 na vědomí. 
 

5. Informativní zpráva o činnosti knihovny městského obvodu 

Zprávu přednesl starosta. Poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásila: 
PhDr. Štěpánka Rubešová – dotaz, zda by bylo možné uspořádat akci pro děti, jejíž vítězové 
by dostali na jeden rok vstup do knihovny zdarma. Starosta odpověděl, že ano. Dal členům 
zastupitelstva možnost soutěž navrhnout. 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o činnosti knihovny městského 
obvodu na vědomí. 
 

6. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
Starosta předal slovo p. Boháčkové, aby podala informaci k předložené zprávě a poté otevřel rozpravu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu 

Usnesení č. 61 

Zastupitelstvo městského obvodu stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice II panu Ing. arch. Pavlu Červenému podle usnesení č. 32 z jednání 
zastupitelstva městského obvodu dne 15. 4. 2015 a to dnem 1. 5. 2016. 
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  12   proti 0  zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

7. Diskuse. 

Lubomír Hanzlík – dotázal se, zda je ještě možné podávat připomínky k návrhu územního plánu. 
Starosta odpověděl, že termín pro připomínky již vypršel. Ing. arch. Pavel Červený vysvětlil, 
že připomínky, které se doposud podávaly, byly pouze inspirací pro výběr jedné z navrhovaných variant 
územního plánu, čas na podávání připomínek k samotnému územnímu plánu ještě bude. 

Starosta diskusi ukončil. 
 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hodin.  

 

 

Přílohy k usnesení č. 59, 60 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radek Hejný 

starosta 
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Ověřovatelé:  
 

 

 

 

 

 

PhDr. Štěpánka Rubešová 

 

 

 

 

 

Ing. František Weisbauer 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 28. 4. 2016 

Zapsala: Ing. Martina Dopitová 



MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  2 

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  

vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se 

provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2016 se navyšují o     2 369,0 tis. Kč  

    

- podíl na daních se zvyšuje o  2 369,0 tis. Kč 

Ø zařazuje se transfer z MmP na investiční akce ve výši  2 369,0 tis. Kč 

 

 

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 
 

- v části doprava se celkové výdaje zvyšují o     650,0 tis. Kč 

 

· položka investice – doprava se navyšuje o     650,0 tis. Kč 

Ø položka Družby – 1. etapa se navyšuje o          4 000,0 tis. Kč 

Ø vyřazuje se položka Družby – 2. etapa ve výši   3 500,0 tis. Kč 

Ø položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o      150,0 tis. Kč 

(vše úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

- v části příspěvky a dary se dochází k navýšení o        14,0 tis. Kč 

 

· rezerva na dotace – školství se snižuje o        60,0 tis. Kč 

Ø zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 20.4.2016 ve výši       60,0 tis. Kč 

· rezerva na dotace – sport se snižuje o        58,0 tis. Kč 

Ø zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 20.4.2016 ve výši       58,0 tis. Kč 

· rezerva na dotace – kultura se snižuje o        60,0 tis. Kč 

Ø zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 20.4.2016 ve výši       60,0 tis. Kč 

· rezerva na dotace se snižuje o        28,0 tis. Kč 

Ø zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 20.4.2016 ve výši       28,0 tis. Kč 

· položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o        30,0 tis. Kč 

Ø zařazují se finanční dary v celkové výši                44,0 tis. Kč 

(10,0 tis. Kč je přesunuto z rezervy starosty, 4 tis. Kč přesunuto  

z rezervy místostarosty – usnesení RMO č. 287 a 290 ze dne 16.3.2016) 

  

- v části kultura (ostatní) se celková výše prostředků kapitoly nemění, dochází pouze 
k přesunu mezi jednotlivými položkami dle usnesení RMO č. 309 ze dne 6.4.2016 

 

· položka Masopust se snižuje o          5,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

· položka Polabinské čarodějnice se zvyšuje o          5,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

 

 

 

P íloha . 1 k usnesení ZMO . 59 ze dne 27. 4. 2016



- v části rezervy dochází ke zvýšení o   1 705,0 tis. Kč 

         

· rezerva starosty se snižuje o        10,0 tis. Kč 

(přesun do kapitoly příspěvky a dary, viz výše) 

· rezerva místostarosty se snižuje o          4,0 tis. Kč 

(přesun do kapitoly příspěvky a dary, viz výše) 

· rezerva rozpočtu se zvyšuje o  1 719,0 tis. Kč         

(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji) 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 2

Podíl na sdílených daních - DPH 20 913,0 +2 369,0 23 282,0

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 977,7) (27 977,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 064,7) (-7 064,7)

(investiční akce - transfer z MmP) - (+2 369,0) (+2 369,0)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 9 700,0 9 700,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 200,0 8 200,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 10,0 10,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0

Příjmy ostatní 10,0 10,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0 500,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  31 703,0 +2 369,0 34 072,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 13 368,2 13 368,2

CELKEM 45 071,2 +2 369,0 47 440,2

SOCIÁLNÍ FOND -347,5 -347,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 44 723,7 +2 369,0 47 092,7

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 2)

P íloha . 2 k usnesení ZMO . 59 ze dne 27. 4. 2016



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 434,0 10 434,0

Platy zaměstnanců 4 750,0 4 750,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 300,0 1 300,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 10,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 2 050,0 2 050,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 175,0 175,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 205,0 205,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 50,0 50,0

Školení, vzdělávání 100,0 100,0

Ostatní služby 399,0 399,0

 -  příspěvek na stravování (99,0) (99,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (300,0) (300,0)

Opravy a udržování ÚMO 300,0 300,0

Cestovné 25,0 25,0

Pohoštění 30,0 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 10,0

Zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 734,0 10 734,0

Energie (voda, el. energie) 40,0 40,0

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 800,0 4 800,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 300,0) (2 300,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 915,0 1 915,0

Odpady 1 450,0 1 450,0

- zeleň (100,0) (100,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (250,0) (250,0)

- komunální odpad (1 100,0) (1 100,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 750,0 750,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická (200,0) (200,0)

- doplnění herních prvků (100,0) (100,0)

- drobné investice (100,0) (100,0)

- kont. ohrádky (350,0) (350,0)

Středisko úklidových prací 1 719,0 1 719,0

  - platy zaměstnanců 1 100,0 1 100,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 392,0 392,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 50,0 50,0



  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 40,0

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 52,0 52,0

    - příspěvek na stravování (42,0) (42,0)

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 17 600,0 +650,0 18 250,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 4 000,0

Investice - doprava 13 500,0 +650,0 14 150,0

- Družby - 1. etapa (4 200,0) (+4 000,0) (8 200,0)

- Družby - 2. etapa (3 500,0) (-3 500,0) (0,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (200,0) (200,0)

- Lidická (3 500,0) (3 500,0)

- Stavbařů, Rosická - PD (200,0) (200,0)

- Ležáků, Partyzánů - studie (50,0) (50,0)

- parkoviště J. Tomana (800,0) (800,0)

- spojovací chodník Stavařov (700,0) (700,0)

- Bajkal - chodník - PD (150,0) (150,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (+150,0) (350,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 330,0 +14,0 344,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 -60,0 0,0

- dotace MŠ Pastelka - akce pro děti - +18,0 18,0

- dotace MŠ Klubíčko - akce pro děti - +13,0 13,0

- dotace ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti - +15,0 15,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti - +14,0 14,0

Rezerva na dotace - sport 120,0 -58,0 62,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - Mistrovství ČR, činnost - +18,0 18,0

- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost - +20,0 20,0

- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K. - turnaj, činnost - +16,0 16,0

- dotace ROB Pardubice - technika ROB - +4,0 4,0

Rezerva na dotace - kultura 60,0 -60,0 0,0

- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open - +8,0 8,0

- dotace VUS Pardubice - Tradiční koncerty VUS - +10,0 10,0

- dotace Barocco sempre giovane - Pard. hudební jaro - +10,0 10,0

- dotace Nezáv. spolku Přátelé ZUŠ - Organum Regium - +8,0 8,0

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu - +8,0 8,0

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - IX. Fest. pěv. sborů - +6,0 6,0

- dotace IFAS - IFAS 2016 - +10,0 10,0

Rezerva na dotace 40,0 -28,0 12,0

- dotace Lentilce - DRC - kroužky arteterapie - +10,0 10,0

- dotace RIC - akce pro děti - +9,0 9,0

- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků - +3,0 3,0

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa - +6,0 6,0



Dary obyvatelstvu a organizacím 50,0 -30,0 20,0

- fin. dar Rybářskému SK Polabiny - +20,0 20,0

- fin. dar Středisku rané péče v Pardubicích - +10,0 10,0

- fin. dar Univerzitě Pardubice - +10,0 10,0

- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice - +4,0 4,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 928,0 0,0 1 928,0

Knihovna 1 033,0 1 033,0

- platy zaměstnanců 400,0 400,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 150,0 150,0

- knihy 130,0 130,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 50,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0 20,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 60,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 15,0 15,0

- ostatní služby 84,0 84,0

   - příspěvek na stravování (14,0) (14,0)

   - ostatní služby (70,0) (70,0)

- opravy a udržování 100,0 100,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 300,0 300,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 -5,0 20,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 5,0

Polabinské čarodějnice 20,0 +5,0 25,0

Den dětí 40,0 40,0

Drakiáda 5,0 5,0

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 115,0 115,0

Rezerva na akce obvodu 93,0 93,0

REZERVY                                                                      3 697,7 +1 705,0 5 402,7

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 -10,0 30,0

Rezerva místostarosty 20,0 -4,0 16,0

Rezerva rozpočtu 3 597,7 +1 719,0 5 316,7

VÝDAJE   CELKEM 44 723,7 +2 369,0 47 092,7



1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 2

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
347,5 347,5

Zůstatek účtu k 31.12.2015 53,9 53,9

PŘÍJMY CELKEM 401,4 401,4

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 203,0 203,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 123,0 123,0

Příspěvek na ozdravný program 43,0 43,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 30,4 30,4

VÝDAJE CELKEM 401,4 401,4

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 2)
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Městský obvod Pardubice II                

               

Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 016 

 

Sociální fond 

 

 

 

Vnitřní předpis č. 016 Sociální fond účinný ode dne 1. 1. 2016 se v části IV., čl. 7 mění takto: 

 

IV. 

Použití fondu 

Čl. 7 

Finanční prostředky fondu je možno všeobecně použít na 

- poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců 

- poskytování půjček na bytové účely 

- pořízení hmotného majetku, který slouží ke kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců 

- příspěvky na rekreaci 
- příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport 
- sociální výpomoci 
- příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 

- příspěvek na penzijní připojištění 
- příspěvek na ozdravný program 

- příspěvek na vzdělávání 
- dary při pracovních a životních výročích, příp. další. 

 

Ostatní ustanovení vnitřního předpisu č. 016 zůstávají v platnosti. 

 

 

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 27. 4. 2016 usnesením č. 60 a je 

účinný od 1. 7. 2016. 

 

 

             Mgr. Bc. Radek Hejný 

             starosta 

 

 

P íloha . 1 k usnesení ZMO . 60 ze dne 27. 4. 2016



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
 

 

 

Pravidla použití sociálního fondu  

 

 

V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, v platném znění (dále jen 

vnitřní předpis) se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu na: 

 

- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců  

- poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců 

- poskytování příspěvku na volnočasové aktivity 

 

1. Příspěvek na stravování  
Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek 

v hodnotě 90,- Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům, zařazeným 

do úřadu městského obvodu a do organizačních složek městského obvodu poskytnut 

příspěvek ve výši 35,- Kč na jednu stravenku, starostovi městského obvodu příspěvek ve výši 

65,- Kč na jednu stravenku. Stravenky jsou poskytovány prostřednictvím platebních karet, 

které jsou dobíjeny měsíčně podle skutečného nároku jednotlivých zaměstnanců, nebo 

v papírové podobě, opět podle skutečného nároku. Podmínky, za kterých se stravenky 

poskytují, upravuje vnitřní předpis úřadu městského obvodu. 

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu. 

 

2. Příspěvek na reprezentaci 
Příspěvek je poskytován zaměstnancům kromě dělnických profesí a uvolněnému členu 

zastupitelstva. Příspěvek se poskytuje ve výši: 3500,- Kč / pololetí/ osobu 

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

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

- čerpal dovolenou 

- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek                 

- nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek 

- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele 

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve 

výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad.  

Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek, při kratším pracovním úvazku 

se poměrně krátí.  

 

3. Příspěvek na volnočasové aktivity 

Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 vnitřního předpisu na účely uvedené 

v čl. 7, konkrétně na 

- ozdravný program 

- kulturu, tělovýchovu a sport 

- rekreaci 

- vzdělávání 

Příspěvek je poskytován prostřednictvím platební karty, kterou lze použít pouze na vymezené 

účely. Příspěvek je stanoven ve výši 150 Kč na jeden měsíc, resp. 450 Kč na čtvrtletí, a osobu, 

zaměstnancům je poskytován 1x za čtvrtletí, a to dobitím karty. 

P íloha . 2 k usnesení ZMO . 60 ze dne 27. 4. 2016



Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za dobití jednotlivých 

karet zaměstnanců z účtu sociálního fondu.  

        

 

 

 

Pravidla použití fondu byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 27. 4. 2016 usnesením 

č. 60 a jsou účinná od 1. 7. 2016.       

 

 

 

 

         Mgr. Bc. Radek Hejný 

          starosta         


