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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 35. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 30. 11. 2020 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference  

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová,  
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   Ing. František Weisbauer  
 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 16. 12. 2020 
2. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
3. Stanovení pokladních limitů pro rok 2021 
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2020 
5. Rozpočtové opatření č. 7 
6. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
7. Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2020 
8. Projekt na organizaci vánoční akce v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
10. Smlouvy 
11. Vyjádření k územnímu řízení 
12. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 16. 12. 2020 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 328 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 16. 12. 2020 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 7 
3. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
5. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady 
6. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II 
8. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
9. Informativní zpráva o investičních akcích 
10. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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2. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 329 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- projednala návrh nových Pravidel použití sociálního fondu v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
- ukládá materiály předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje je ke schválení 
T: 16. 12. 2020 
Z: Mgr. M. Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Stanovení pokladních limitů pro rok 2021 
Se zprávou seznámil opět starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 330 
Rada městského obvodu Pardubice II pro rok 2021 

• schvaluje pokladní limit ve výdajové pokladně ve výši xxx Kč 

• schvaluje limit pro hodnotu cenin ve výdajové pokladně ve výši xxx Kč 

• povoluje překročení pokladního limitu ve výdajové pokladně v případě konání voleb  
 po dobu pěti dnů při vyplácení odměn členům okrskových  volebních komisí v hotovosti 

• schvaluje pokladní limit v příjmové pokladně ve výši xxx Kč 

• schvaluje limit hotovosti příručních pokladen ve výši xxx Kč 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2020 (informativní zpráva) 
Zprávu přednesl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala čerpání rozpočtu k 31. 10. 2020 na 
vědomí. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 7 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 331 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 7 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 7 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 16. 12. 2020 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
Zprávu uvedl starosta. Seznámil členy rady s plánovanými investičními akcemi na rok 2021. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 332 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 v rozsahu předloženého materiálu 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 

T: 16. 12. 2020 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
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7. Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2020 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 333 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje předložený návrh úbytkového seznamu za rok 2020 a 
souhlasí s odepsáním uvedených knih a periodik z knihovního fondu.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Projekt na organizaci vánoční akce v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 
Starosta seznámil členy rady se zprávou. Informoval, že za stávajících epidemických opatření není 
možné koncert uskutečnit. Vyčkáme, jak se bude situace vyvíjet v prosinci, případně bude koncert 
zrušen. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 334 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 10/2020 - Organizace 
vánoční akce v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 335 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí města o 
- uzavření nájemní smlouvy na pozemky označené jako p.p.č. 3707/33 o výměře 45 m2, p.p.č. 3707/34 o 
výměře 30 m2, p.p.č. 3707/35 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, za nájemné ve výši 61,- 
Kč/m2/rok a úhradu za bezesmluvní užívání od 1. 12. 2020 a 
- bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 3707/33 o výměře 45 m2, p.p.č. 3707/34 o 
výměře 30 m2, p.p.č. 3707/35 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 336 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Služby města Pardubic a.s. o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků označených 
jako p.p.č.  4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9515-001/2020, 
spočívajících v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici 
Sedláčkova a Brožíkova z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu 
ve výši 500,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 337 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o. o 
- výpůjčku nebo nájem pozemku označeného jako p.p.č. 1635/43 o výměře 49 m2 a částí pozemků 
označených jako p.p.č. 1635/41 o výměře 400 m2, p.p.č. 1635/42 o výměře 125 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, za účelem vybudování a užívání prozatímního parkoviště (zpevněná šotolinová plocha) pro 
areál tenisu, na dobu určitou cca 5 let a  
- odkoupení vybudovaného parkoviště (zpevněné šotolinové plochy) na pozemku označeného jako 
p.p.č. 1635/43 o výměře 49 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 1635/41 o výměře 400 m2, 
p.p.č. 1635/42 o výměře 125 m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po 
kolaudaci parkoviště v areálu tenisu. 
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Rada souhlasí s výpůjčkou či nájmem uvedeného pozemku do doby vybudování parkoviště a doporučuje 
po kolaudaci jeho převedení na město za symbolickou cenu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
10.  Smlouvy 
Se zprávou seznámil členy rady Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 338 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb se Službami města 
Pardubic a.s. (ošetřování veřejné zeleně aj. v roce 2021) s cenou 1 693 440,- Kč bez DPH. Konečná cena 
se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlování při měsíční fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 339 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s. 
týkající se přistavování velkoobjemových kontejnerů (předpokládaný objem prací 400 000 Kč bez DPH), 
obsluhy a výsypu odpadkových košů (předpokládaný objem prací 510 000 Kč bez DPH) a obsluhy a 
výsypu košů na psí exkrementy (předpokládaný objem prací 220 000 Kč bez DPH) v roce 2021. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 340 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy o dílo se Službami města Pardubic a.s. 
na údržbu a opravy komunikací v roce 2021 s předpokládaným ročním objemem prací max. 1 000 000 
Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
11.  Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl starosta. Vysvětlil důvod nutnosti revokace usnesení přijatého na minulém jednání 
rady. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 341 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Areál firmy Recutech s.r.o.“ dle projektové 
dokumentace APRIS pro s.r.o., Jiráskova 2839, Pardubice z důvodu vzniku souboru nových staveb 
v místě stávajícího průmyslového areálu a částečně na dosud nezastavěných pozemcích v majetku 
investora pro společnost RECUTECH s.r.o., Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 342 
Rada městského obvodu Pardubice II ruší své usnesení č. 323. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 343 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „PORT PARDUBICE – I. etapa“ na pozemcích 
p.č. 1635/7, 1635/43, 1621/1, 1636/4, 1635/39, 1636/4 k.ú. Pardubice investora Tennis Port Pardubice 
s.r.o. dle projektové dokumentace Atelier Tsunami s.r.o. a upozorňuje, že podmínkou realizace dalších 
etap záměru bude uzavření plánovací smlouvy, která bude specifikovat, jakým způsobem budou 
naplněny cíle platné územní studie „Cihelna – sportovní areál“ zejména v oblasti dopravní 
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infrastruktury. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
12.  Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zprávu přednesla tajemnice. Informovala členy rady, že toto usnesení je přijímáno pro případ, že 
v Parlamentu nebude do konce roku 2020 schválena novela zákona o místních poplatcích. Projednáno 
bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 344 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Přílohy k usnesení: 329, 334 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 1. 12. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



        Příloha k usnesení RMO č. 329 ze dne 30.11.2020 

 

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 

- poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu  

 
1. Příspěvek na stravování  

Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek 

v hodnotě 120 Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům zařazeným 

do úřadu městského obvodu, do organizačních složek městského obvodu a uvolněnému 

členu zastupitelstva poskytnut příspěvek ve výši 48 Kč na jednu stravenku. 

Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím platebních karet, které jsou dobíjeny 

měsíčně podle skutečného nároku jednotlivých zaměstnanců za odpracované dny, nebo  

v podobě papírových stravenek, opět podle skutečného nároku. Podmínky, za kterých se 

stravenky poskytují, a forma, v níž se příspěvek na stravování poskytuje, upravuje vnitřní 

předpis městského obvodu.  

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

 

2. Příspěvek na reprezentaci 
Příspěvek je poskytován zaměstnancům (kromě zaměstnanců Střediska úklidových prací MO 

Pardubice II) a uvolněnému členu zastupitelstva. Příspěvek se poskytuje ve výši: 4 000 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 (při použití karty musí být splněny podmínky dané ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Příspěvek je stanoven ve výši 250 Kč na 

jeden měsíc, resp. 750 Kč na čtvrtletí, a osobu, zaměstnancům je poskytován 1x za čtvrtletí, a 

to dobitím karty. 



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

karet zaměstnanců z účtu sociálního fondu. 

Příspěvek se neposkytne, pokud bude pracovní poměr se zaměstnancem zrušen ve zkušební 

době. Pokud pracovní poměr trvá po uplynutí zkušební doby, bude pořízena platebních karta 

včetně nabití i za měsíce zkušební doby zpětně.  

 

 4.    Poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu 
a) Peněžitý dar při pracovním výročí se poskytne zaměstnanci při dovršení pracovního 

poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – městskému obvodu Pardubice II poprvé 

za 10 let a následně za každých 5 let za podmínky, že zaměstnanec není v termínu 

splnění podmínky doby zaměstnání ve výpovědní lhůtě nebo nemá dohodnut termín 

skončení pracovního poměru dohodou. 

b) Peněžitý dar při životním výročí se poskytne při dovršení 50 let věku a následně za 

každých 5 let 

c) Peněžitý dar se poskytne při prvním odchodu do důchodu po vzniku nároku na jeho 

přiznání (invalidní, starobní) 

Peněžité dary uvedené v bodě a), b) a c) se poskytnou ve výši 5 000 Kč a budou vypláceny 

s výplatou platu za měsíc, ve kterém byly podmínky poskytnutí peněžitého daru splněny. 

 

Pravidla použití sociálního fondu byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2020 

usnesením č. 329 a jsou účinná od 1. 1. 2021. Současně se ruší pravidla použití sociálního fondu ze 

dne 13. 12. 2017 ve znění Změny pravidel použití sociálního fondu ze dne 27. 6. 2018. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Radek Hejný 

starosta        



 

 

        Příloha k usnesení RMO č. 334 ze dne 30.11.2020 
 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 
 

Projekt č. 10/2020 Organizace vánoční akce v městském obvodě Pardubice II 

v roce 2020 

 
Organizátor:   Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:   Pokračovat v tradici zavedených vánočních akcí v obvodě 
                              
Cílová skupina: Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje vánoční koncert s koledami, který se uskuteční 

24. 12. 2020 na veřejném prostranství na Pergole. Na akci vystoupí kapela 
Živaňanka.  

Termín:  24. 12. 2020 v 11 hodin  
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského 

obvodu, v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách 
městského obvodu, vyvěšením v mateřských a základních školách v městském 
obvodě. 

             
Financování:  Výdaje na organizaci akcí hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 

2020. 
                             
Rozpočet:  300.000,- Kč 
 
Výdaje: Převážná část výdajů je použita na technické a materiálové zabezpečení 

tradiční vánoční výzdoby na území celého městského obvodu (instalace 
osvětlení vánočních stromů…). Další výdaje budou vynaložené na úhradu 
koncertu, ozvučení akce, materiál, odměny pro děti, pohoštění atd. 

 
Úhrady: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 

služeb a nákupů, případně nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po 
ukončení prací apod.        

 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 30. 11. 2020 
usnesením č. 334. 
 
 
 
 
starosta                     


