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

Z á p i s 
z 58. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 9. 4. 2014 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Mgr. Bc. Radek Hejný, MUDr. Miroslav Šimko, Milan Drahoš  
                   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. Předzahrádka 
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
3. Žádosti – nakládání s pozemky  
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Úprava limitů pro vyhrazená stání 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.3.2014 
7. Diskuse 

 
1. Předzahrádka 
Ing. Řezanina podal informaci o záměru zřízení předzahrádky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 613 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí Ivany Blažkové o úpravu zvláštního užívání místní 
komunikace Npor. Eliáše pro umístění předzahrádky pro poskytování občerstvení spočívající v umístění 
dvou stolků připevněných k objektu žadatele s podpěrnou nohou namísto dosavadního stolu a 2 lavic 
vcelku.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 1 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
M. Boháčková informovala o důvodech novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. K užívání 
a provozování zábavní pyrotechniky nebyly navrženy prostory v MO II, kde by bylo možné tuto činnost 
provozovat /s ohledem na silně obydlené území městského obvodu je považováno možné individuální 
povolení  za efektivnější/. Shoda je na zařazení tradiční akce Staročeská pouť v MO II do akcí, na které 
se zákaz užívání zábavní pyrotechniky nevztahuje. K ostatním úpravám návrhu nebyly připomínky. 
K možnosti omezit obecně závaznou vyhláškou provozní dobu restauračních zařízení  nebyl podán 
návrh. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 614 
Rada městského obvodu projednala a souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné 
vyhlášky města o veřejném pořádku s tím, že k nově navrženému odstavci 7 v čl. 2 nenavrhuje  
vymezení prostoru v MO Pardubice II do přílohy č. 7 a v písm. c) požaduje zařazení mezi akce, na které 
se zákaz nevztahuje, tradiční akci MO Pardubice II, a to Staročeskou pouť. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina seznámil členy rady s jednotlivými žádostmi. Hlasováno o návrzích: 
 
 



Usnesení č. 615 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí Povodí Labe o směnu pozemku 2774/62 o výměře 63 m2, 
části pozemku 2774/63 o výměře 2422 m2 (výměra celkem 2485 m2 ) ve vlastnictví města za pozemek 
3647/2 o výměře 1139 m2, 3647/28 o výměře 647 m2, část pozemku 3647/27 o výměře 100 m2, 
pozemek 1660/5 o výměře 29 m2 (výměra celkem 1915 m2) ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 616 
Rada městského obvodu projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k 
odkoupení podílu ve výši 39/180 na následujících pozemcích: st.p.č.  9683 o výměře 234 m2, st.p.č. 
9684 o výměře 145 m2, p.p.č. 1672/7 o výměře 258 m2, p.p.č. 1673/4 o výměře 2274 m2, p.p.č. 1674/3 
o výměře 12 570 m2, p.p.č. 1684/17 o výměře 113 m2 do vlastnictví města a doporučuje využít 
předkupního práva a pozemky odkoupit (jedná se o pozemky v okolí Bajkalu s nedokončenými 
spojovacími chodníky). Současně se rada obrací na orgány města se žádostí o vynaložení maximálního 
úsilí pro získání i zbývajícího podílu na těchto pozemcích do vlastnictví města od soukromých vlastníků.  
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 617 
Rada městského obvodu nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Čerpací stanice CNG, 
NATURAL 95 a DIESEL Hradecká Pardubice“ investora Autosalon Louda s.r.o., protože vjezd k čerpací 
stanici je navržen v rozporu se schválenou územní studií „Pardubice, komunikace II/324 - Hradecká“, 
která v tomto místě počítá s autobusovou zastávkou. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 618 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „ZŠ Družstevní – 
multifunkční hřiště“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Úprava limitů pro vyhrazená stání 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 619 
Rada městského obvodu schvaluje změnu limitů pro vyhrazená stání na parkovišti: 

- 5/3 v ulici Lonkova (obytná zóna) - úprava v souvislosti s vyznačením 2 nových stání na celkový 
orientační počet míst 196, k vyhrazení 20. 

- 4/2 v ulici Brožíkova 424-426 - úprava po rekonstrukci - celkový počet míst 68, k vyhrazení 7. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.3.2014 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 620 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.3.2014 v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
   
 
 



7. Diskuse 
Starosta informoval členy rady o jednání  s Dopravním podnikem  a magistrátem města ve věci podané 
žádosti obyvatel z Lonkovy ulice na obsluhu tohoto území městskou hromadnou dopravou /zřízení 
zastávky MHD/ s ohledem na vzdálenost ke stávajícím zastávkám MHD. Požadavek nebude realizován. 
 
Starosta podal návrh na konání příštího jednání rady městského obvodu na 29.4.2014 ve 14:00 hodin 
namísto 30.4.2014. Členové rady souhlasí. 
 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 620 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..                                              …………..…………………………………… 
                místostarosta                                                                                      starosta                          



Příloha k usnesení č. 620

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 19 549,4 5 606,1
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+25 028,7) (+4 659,0)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 226,4) -

(Vnitroblok Brožíkova - transfer z MmP) (+800,0) -

(příjmy z VHP - transfer z MmP) (+947,1) (+947,1)

Správní poplatky 200,0 39,3
 - za VHP 50,0 -

 - ostatní 150,0 39,3

Místní poplatky 9 800,0 5 973,8
 - poplatky ze psů 700,0 286,3

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 755,3

 - poplatek za odpady 8 100,0 4 932,2

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 70,0 6,2
Přijaté sankční platby 70,0 23,5
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 10,0 77,4
Příjmy knihovna 50,0 17,6
Příjmy na zabezpečení voleb 700,0 -

PŘÍJMY CELKEM                                                                  30 749,4 11 743,9

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 12 437,6 -7 908,4

CELKEM 43 187,0 3 835,5

SOCIÁLNÍ FOND -335,9 -48,6

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 42 851,1 3 786,9

Čerpání k 31.3.2014

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31.3.2014

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet



Příloha k usnesení č. 620

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 585,0 2 321,8

Platy zaměstnanců 4 350,0 920,3

Odměny – členové zastupitelstva 1 520,0 312,1

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 7,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 985,0 392,9

Ochranné pomůcky 15,0 6,2

Materiál (vč. odborné literatury) 150,0 20,5

Drobný dlouhod. hmotný majetek 80,0 -

Energie (voda, teplo, el. energie) 230,0 13,9

Pohonné hmoty 20,0 3,5

Služby pošt 350,0 197,0

Služby telekomunikací 65,0 11,2

Poplatky bance 80,0 20,9

Školení, vzdělávání 60,0 21,6

Ostatní služby 385,0 97,8

 -  příspěvek na stravování (85,0) (20,0)

 -  ost. služby (300,0) (77,8)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 4,0

Software 30,0 -

Cestovné 20,0 1,2

Pohoštění 30,0 0,8

Dary obyvatelstvu a organizacím 65,0 -

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 1,5

Nákup služebního automobilu 300,0 279,9

Zabezpečení voleb 700,0 -

Záloha pokladně - 9,5



Příloha k usnesení č. 620

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 110,0 1 081,9

Energie (voda, el. energie) 40,0 8,0
Poradenství, konzultace, studie       50,0 2,5

Péče o zeleň 4 400,0 271,5

- zeleň (2 500,0) (271,5)

- seč trávníků (1 900,0) -

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 400,0 305,6

Odpady 1 525,0 147,8

(náklady na svoz odpadu) (+7 226,4) -

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 226,4) -

- zeleň (95,0) -

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (34,6)

- komunální odpad (1 200,0) (113,2)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 3,8

Středisko úklidových prací 1 695,0 342,7

  - platy zaměstnanců 1 085,0 236,8

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 390,0 82,7

  - ochranné pomůcky 60,0 1,4

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 1,1

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 10,1

  - služby telekomunikací 5,0 1,0

  - ostatní služby 60,0 9,6

    - příspěvek na stravování (40,0) (9,3)

    - ostatní služby (20,0) (0,3)

  - opravy a udržování 20,0 -

27  DOPRAVA 15 290,0 169,4

Poradenství, konzultace, studie 50,0 6,1
Opravy a udržování komunikací 5 000,0 64,1

Investice - doprava 10 240,0 99,2

- IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polab. 2 (7 140,0) (99,2)

- Vnitroblok Brožíkova 424-426 (2 600,0) -

- investice ostatní vč. PD (500,0) -



Příloha k usnesení č. 620

33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 310,0 0,0

Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička 5,0 -
Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava 10,0 -
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne 23,6 -
Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium 15,0 -
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 45,0 -
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 12,0 -
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 18,0 -
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 -
Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra 10,0 -
Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti 10,0 -
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015 10,0 -
Rezerva na příspěvky 131,4 -

34 KULTURA 1 623,0 213,8

Knihovna 836,0 124,4
- platy zaměstnanců 370,0 53,5

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 136,0 18,4

- ochranné pomůcky 3,0 0,4

- knihy 150,0 35,3

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -

- další materiál 15,0 3,6
- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 -
- poštovné 4,0 0,7

- služby telekomunikací 13,0 4,9

- ostatní služby 50,0 7,6

   - příspěvek na stravování (10,0) (1,6)

   - ostatní služby (40,0) (6,0)

- opravy a udržování 10,0 -

- akce knihovny 15,0 -

Koncerty na Pergole 65,0 -

Staročeská pouť 250,0 -

Vánoční akce 80,0 -

Masopust 22,0 20,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 70,0 13,4

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 56,0

Příspěvek IFAS - IFAS 2014 20,0 -

Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hudební jaro10,0 -

Příspěvek VUS Pce - činnost 15,0 -

Příspěvek Doli klubu - koncerty 20,0 -

Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 201410,0 -

Rezerva na příspěvky 25,0 -



Příloha k usnesení č. 620

REZERVY                                                                      4 933,1 0,0

Rezerva rady městského obvodu 18,0 -

Rezerva starosty 30,0 -

Rezerva místostarosty 20,0 -

Rezerva rozpočtu 4 865,1 -

VÝDAJE   CELKEM 42 851,1 3 786,9



Příloha k usnesení č. 620

1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 31.3.2014

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

339,2 69,2

Zůstatek účtu k 31.12.2013 34,0 34,0

PŘÍJMY CELKEM 373,2 103,2

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 158,0 38,5

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 115,0 -

Příspěvek na ozdravný program 42,0 9,4

Poplatky za vedení účtu 3,0 0,7

Rezerva fondu 55,2 -

VÝDAJE CELKEM 373,2 48,6

Zůstatek
-

54,6

CELKEM 373,2 103,2

k 31.3.2014

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II


