
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová 

 
Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva 

- bude předložena na stůl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

Projednáno:   ve FV dne 30. 11. 2018 a v RMO dne 10. 12. 2018 

 
Návrh IV. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
IV. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 dle návrhu, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
Důvodová zpráva 

Navýšení příjmové položky „Poplatek za povolení k umístění herního prostoru“ 
Na základě aktuálního skutečného plnění této položky navrhujeme navýšení příjmové 
položky „Poplatek za povolení k umístění herního prostoru“ o částku ve výši Kč 20 000,-. 

Navýšení příjmové položky „Ostatní správní poplatky“ 
Na základě aktuálního skutečného plnění této položky navrhujeme navýšení příjmové 
položky „Ostatní správní poplatky“ o částku ve výši Kč 50 000,-.  

Navýšení příjmové položky „Přijaté sankční platby a pokuty“ 
Jedná se o navýšení této položky o úroky z prodlení ve výši Kč 16 000,- ve vazbě na soudně 
vymoženou pohledávku za firmou Farma market, s.r.o. za dlužné nájemné z pronájmu 
Pernštýnského nám. na pořádání farmářských trhů v roce 2015. 

Navýšení příjmové položky „Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“ 
Jedná se o navýšení této příjmové položky o částku ve výši Kč 40 000,- v souvislosti 
s náhradou nákladů řízení, které musela uhradit firma Farma market, s.r.o. ve vazbě na výše 
uvedenou soudní kauzu. 

Navýšení příjmové položky „Příjmy z parku Na Špici“ 
Na základě aktuálního skutečného plnění této položky navrhujeme navýšení příjmové 
položky „Příjmy z parku Na Špici“ o částku ve výši Kč 10 000,-.  

Vytvoření příjmové položky „Příjmy z pronájmu pozemků“ 
V souvislosti s výše uvedenou soudní kauzou navrhujeme vytvoření příjmové položky „Příjmy 
z pronájmu pozemků“ ve výši Kč 68 000,-, které představují dlužnou částku nájemného. 



Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na komunální volby“ 
Jedná se o snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na komunální volby“ o částku 
ve výši Kč 600 000,-. 

Vytvoření příjmové položky „Dotace na komunální volby“ 
Navrhujeme vytvoření příjmové položky „Dotace na komunální volby“ ve výši Kč 701 844,-, 
jenž představuje zálohu dotace na náklady na komunální volby. Vyúčtování skutečných 
nákladů bude předmětem finančního vypořádání za rok 2018.  

Navýšení příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení 
radiostanic“ 
Jedná se o navýšení příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení 
radiostanic“ o částku ve výši Kč 11 000,- ve vazbě na novou uzavřenou smlouvu o poskytnutí 
dotace. 

Navýšení výdajové položky „Ostatní povinné pojistné“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní 
správa 
V souvislosti s vyšším objemem vyplacených mezd navrhujeme navýšení výdajové položky 
„Ostatní povinné pojistné“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 2 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
v souvislosti s dotací z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení radiostanic a také ve vazbě 
na finanční prostředky na náklady spojené se zprovozněním automobilů pro potřeby jednotky 
v celkové výši Kč 41 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Náklady na komunální volby“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní 
správa  
V souvislosti s náklady na zajištění komunálních voleb navrhujeme navýšení výdajové 
položky „Náklady na komunální volby“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši 
Kč 130 000,-. 

Snížení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí 
Jedná se o snížení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ o částku ve výši Kč 
30 000,- v souvislosti s jejich přesunem na kapitolu 14 – Vnitřní správa na položku „Provoz 
JSDH“ na automobily pro hasiče. 

Navýšení výdajové položky „Údržba a zálivka dřevin, květin. záhonů a mobilních váz“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Údržba a zálivka dřevin, květin. záhonů a mobilních 
váz“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí v souvislosti s vyššími náklady na výsadbu květin 
a zálivky o částku ve výši Kč 150 000,-, 

Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – operativní údržba“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí 
Na základě aktuálního vývoje čerpání této položky navrhujeme snížení výdajové položky 
„Péče o zeleň – operativní údržba“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 
50 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ v rámci 
kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 80 000,- na úhradu technického 
dozoru zajišťovaného firmou Safe trees, s.r.o. 



Navýšení výdajové položky „Údržba prostoru Přednádraží“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Údržba prostoru Přednádraží“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku 
ve výši Kč 50 000,- v souvislosti s vyššími náklady na údržbu fontány Pernerovo náměstí. 

Navýšení výdajové položky „Závlahy v parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Závlahy v parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 3 000,- dle předpokládaných nákladů na realizaci. 

Navýšení výdajové položky „Údržba zavlažovacích systémů“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí 
V souvislosti se zvýšenými náklady na údržbu zavlažovacích systémů navrhujeme navýšení 
výdajové položky „Údržba zavlažovacích systémů“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o 
částku ve výši Kč 20 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 27 – 
Doprava 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 27 
– Doprava o částku ve výši Kč 150 tis. na řešení havarijních stavů vpustí a komunikací.  

Snížení výdajové položky „Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby“ v rámci kapitoly 
27 - Doprava 
Jedná se o snížení výdajové položky „Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby“ v rámci 
kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 235 000,- v souvislosti s realizací této akce na jaře 
2019. 

Snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, 
Studánecká, Na Okrouhlíku – II. etapa“ v rámci kapitoly 27 - Doprava 
Jedná se o snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, 
Studánecká, Na Okrouhlíku – II. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 
4 700 000,- v souvislosti s realizací této akce na jaře 2019. 

Snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. – V. etapa – II. část“ 
v rámci kapitoly 27 - Doprava 
Jedná s o snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. – V. etapa – II. část“ 
v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 40 000,- v souvislosti s konečnými 
skutečnými náklady na realizaci akce. 

Navýšení rezervy rozpočtu 
Jedná se o navýšení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 4 755 844,-. 
 
Výsledkem 4. změny rozpočtu je:  

• Navýšení příjmové položky „Poplatek za umístění herního prostoru“ o částku 
ve výši Kč 20 000,- 

• Navýšení příjmové položky „Ostatní správní poplatky“ o částku ve výši 
Kč 50 000,- 

• Navýšení příjmové položky „Přijaté sankční platby a pokuty“ o částku ve výši 
Kč 16 000,- 

• Navýšení příjmové položky „Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“ o částku 
ve výši Kč 40 000,- 

• Navýšení příjmové položky „Příjmy z parku Na Špici“ o částku ve výši 
Kč 10 000,- 

• Vytvoření příjmové položky „Příjmy z pronájmu pozemků“ o částku ve výši 
Kč 68 000,- 



• Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na komunální volby“ o částku 
ve výši Kč 600 000,- 

• Vytvoření příjmové položky „Dotace na komunální volby“ ve výši Kč 701 844,- 
• Navýšení příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení 

radiostanic“ o částku ve výši Kč 11 000,- 
• Navýšení výdajové položky „Ostatní povinné pojistné“ v rámci kapitoly 14 – 

Vnitřní správa o částku ve výši Kč 2 000,- 
• Navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 

o částku ve výši Kč 41 000,- 
• Navýšení výdajové položky „Náklady na komunální volby“ v rámci kapitoly 14 - 

Vnitřní správa o částku ve výši Kč 130 000,- 
• Snížení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ rámci kapitoly 15 

– Životní prostředí o částku ve výši Kč 30 000,- 
• Navýšení výdajové položky „Údržba a zálivka dřevin, květin. záhonů a 

mobilních váz“ v rámci kapitoly 15 - Životní prostředí o částku ve výši 
Kč 150 000,- 

• Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – operativní údržba“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 80 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Údržba prostoru Přednádraží“ v rámci kapitoly 15 
– Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Závlahy v parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 3 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Údržba zavlažovacích systémů“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 20 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 
27 – Doprava o částku ve výši Kč 150 000,- 

• Snížení výdajové položky „Rozšíření VO na parkovišti U Domu hudby“ v rámci 
kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 235 000,- 

• Snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, 
Studánecká, Na Okrouhlíku“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši 
Kč 4 700 000,- 

• Snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. – V. etapa – II. 
část“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 40 000,- 

• Navýšení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 4 755 844,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 – tabulka 
 
 
 
 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   3 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

Projednáno:   ve FV dne 30. 11. 2018 a v RMO dne 10. 12. 2018 

 
Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   s c h v a l u j e  

rozpočet MO Pardubice I na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1, s podmínkou, 
že bude do konce roku 2018 schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 
2019, 

2.   s c h v a l u j e 
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 min. ve výši 1,5 % příjmů MO, 

3.   s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s Východočeským divadlem 
Pardubice, IČ: 00088358, a s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447 ve znění 
uvedeném v příloze č. 2 a č. 3, 

4.   s v ě ř u j e 
svěřuje dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě 
MO Pardubice I s účinností od 1. 1. 2019 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci 
jednotlivých kapitol včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši 
max. Kč 200 000,- pro jednotlivý přesun finančních prostředků, 

5.   b e r e   n a   v ě d o m í 
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce 
roku 2018, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období 
(tj. od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019) 

chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria, 
6.   s c h v a l u j e 

v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2019 rozpočtové provizorium na období 
od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 s podmínkami 
uvedenými v důvodové zprávě 

 
 



Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 1: 
Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z aktuálního rozpočtu na rok 2018 a z očekávané 
skutečnosti roku 2018. 
 
A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2019 
 
Příjmy 
V r. 2018 předpokládáme tyto příjmy rozpočtu MO I: 

• běžné – daňové 
• běžné – nedaňové 
• přijaté dotace. 
Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a 

z příjmů z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně 
menší součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z odstavné plochy 
za Domem hudby, příjmy z parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy 
z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby a na aktivní politiku 
zaměstnanosti z Úřadu práce. 
 
Příjmy běžné – daňové 

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města 
Pardubice a z poplatků z vybraných činností. Celkový podíl na DPH ve výši Kč 38 232,8 tis. 
(z toho podíl na daních = Kč 13 649,9 tis., transfer na náklady na životní prostředí = 
Kč 23 579,5 tis. a transfer na náklady na dopravu = Kč 9 367,1 tis.) je přitom snížen o odvod 
části poplatku za TKO ve výši Kč 8 363,7 tis. Kč v souladu se Statutem.  

 
Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností ve výši Kč 12 220 tis. lze rozdělit na:  
• příjem ze správních poplatků ve výši Kč 570 tis., z toho: 

� správní poplatek za povolení k provozu herního prostoru ve výši Kč 120 tis., správní 
poplatek za jedno povolení činí Kč 4 000,- a za změnu povolení činí Kč 2 500,- 

� ostatní správní poplatky ve výši Kč 400 tis.  
• příjem z místních poplatků ve výši Kč 11 650 tis., z toho: 

� poplatek ze psů – Kč 500 tis. 
� poplatek za užívání veřejného prostranství – Kč 2 000 tis. 
� poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst – Kč 150 tis.  
� poplatek za TKO – Kč 9 000 tis. - z toho bude však již výše zmíněných Kč 8 363,7 tis. 

– tj. 91 % upraveného předpisu dle platného Statutu - odvedeno do rozpočtu města.; 
po obvodu tak zbývá pouze částka k pokrytí nákladů spojených s výběrem tohoto 
poplatku. 

Odvod z loterií a jiných podobných her dle zákona o dani z hazardních her č.187/2016 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, je rozpočtován v nulové výši, vzhledem k tomu, že tyto 
finanční prostředky vybírají od 1. 1. 2012 finanční úřady a jsou převáděny do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice. Vzhledem k neschválení novely Statutu města v roce 2014 se 
na výnosu z toho odvodu z loterií a jiných podobných her nebudou městské obvody podílet, 
ačkoliv veškerou agendu související s problematikou povolení k provozování herního 
prostoru vykonávají městské obvody. V předcházejícím volebním období byl dohodnut 
náhradní transfer na investice pro městské obvody v celkové výši Kč 15 000 tis. (pro MO I 
ve výši Kč 2 717 tis.). 
 
Celkem rozpočtujeme daňové příjmy na rok 2019 ve výši Kč 50 452,8 tis., což představuje 
cca 95 % celkových příjmů MO. 
 



Příjmy běžné - nedaňové 
Nedaňové příjmy rozpočtujeme na rok 2019 ve výši Kč 1 940 tis.   
Jedná se o: 

• ostatní příjmy z vlastní činnosti - Kč 40 tis. 
• příjmy z odstavné plochy za Domem hudby – Kč 500 tis. 
• příjmy z parku Na Špici – Kč 50 tis.   
• přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) - Kč 200 tis. 
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 10 tis.  
• příjmy z reklamních zařízení – Kč 400 tis. Tuto položku rozpočtujeme v odhadované 

výši, v závěru roku bude z MmP zaslána část těchto příjmů dle platného znění 
Statutu města 

• příjmy z úroků – Kč 40 tis. 
• předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu – Kč 700 tis. 

 
Případné další (nerozpočtované) nedaňové příjmy budou řešeny ve změnách rozpočtu 
v průběhu roku. 
 
Přijaté dotace 
Celkové očekávané dotace na rok 2018 budou rozpočtovány ve výši Kč 245 tis. 
Také v roce 2019 bude MO Pardubice I příjemcem dotace z ESF na Vzdělávání členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů v předpokládané výši Kč 245 tis.  Vzhledem k termínu 
konání voleb do Evropského Parlamentu bude MO I příjemcem dotace na volby do 
Evropského Parlamentu, která bude přesunuta z nedaňových příjmů.  
 
Celkové příjmy jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši Kč 52 637,8 tis.  
 
Financování 
Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. 
Ve financování figuruje příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši Kč 793 tis. 
(se znaménkem mínus) stanovený v souladu s platným zněním směrnice č. 10/2017. 
Do rozpočtu na rok 2019 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky 
z rozpočtu na rok 2018 v celkové výši Kč 7 000 tis. vzhledem k očekávaným vyšším 
daňovým příjmům v závěru roku 2018 a přesunem investičních akcí „Rekonstrukce 
vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Studánecká a Na Okrouhlíku – III. etapa“ a „ Rozšíření 
veřejného osvětlení parkoviště za Domem hudby“ na jaro 2019. 
Dále budou zapojeny nevyčerpané účelové prostředky na položce „Čerpání náhradního 
plnění – Bohemia sen a ostatní subjekty“ ve výši Kč 199 tis., které nebyly do konce roku 
2018 vyčerpány. Jejich čerpání se přepokládá v průběhu roku 2019, např. na náklady na 
náhradní výsadby na území obvodu.  Na výdajové straně rozpočtu je tato položka zařazena 
ve stejné výši.   
 
Celkem je financování rozpočtováno ve výši Kč 6 406 tis. 
 
Celkové zdroje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši Kč 59 043,8 tis.  
 
B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2019 
 

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly: 
• Vnitřní správa 
• Životní prostředí 
• Doprava 
• Školství, mládež, tělovýchova 
• Kultura 
• Rezervy. 



Kapitola 14 – Vnitřní správa 
 
Objem kapitoly je rozpočtován ve výši Kč 17 743 tis. a zahrnuje výdaje spojené s činností 
zastupitelstva, rady a úřadu MO. 
Komentář k jednotlivým položkám kapitoly: 
• Platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci – Kč 8 300 tis. – jedná se o platy dle 

platových výměrů, plat. Postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I 
mimo zaměstnanců zařazených do pracovní čety, zahradnice a správce v parku Na Špici. 

Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy ve výši Kč 8 300 tis. na r. 2019 se 
vycházelo  z rozborové sestavy programu VEMA za měsíce 1–10/2018 za předpokladu 5 % 
navýšení tarifních složek od 1. 1. 2019 a navýšení počtu zaměstnanců o 1 dle radou 
schvalovaného počtu zaměstnanců. 
Částka ve výši Kč 7.350 tis. je počítána na platy dle mzdové inventury, Kč 450 tis. je 
počítána na platové postupy a případné přehodnocení kvality práce zaměstnanců (10 let 
nebylo výrazně měněno), částka Kč 500 tis. jako rezerva na výplatu mimořádných odměn. 

• Odměny členů zastupitelstva – Kč 1 650 tis. – z této položky je hrazena odměna 
starostky jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a 
odměny dalších neuvolněných členů zastupitelstva v zastupitelstvem schválené výši (viz. 
samostatná zpráva pro jednání ZMO Pardubice I); částka na rok 2019 je kvalifikovaně 
odhadnuta ekonomickým odborem a má tyto složky:  

� celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva – Kč 950 tis.  
� celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva – Kč 700 tis. 

• Odměny členů komisí a výborů – Kč 25 tis.  
• Ostatní osobní výdaje – Kč 390 tis. Kč – z toho: 

� 3 pracovníci (pí Stránská – úklid, pí Kabelková – roznos dárkových balíčků 
jubilantům, Ing. arch. Menšík – autorizovaný dozor na stavbách, všichni 
zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti), dále dohody o provedení práce (2 
správci dětských hřišť, případné další DPP nebo DPČ dle potřeby úřadu 
(např. mytí oken, pomocné administrativní práce atd.). 

• Povinné sociální pojištění – Kč 2 434 tis. – částka se skládá z těchto složek: 
� sociální pojištění z platů zaměstnanců – Kč 2 111 tis.  
� sociální pojištění z odměny uvolněného člena zastupitelstva – Kč 241 tis.  
� sociální pojištění z ostatních osobních výdajů – Kč 82 tis. 

• Veřejné zdravotní pojištění – Kč 942 tis. – částka se skládá z těchto složek: 
� zdravotní pojištění z platů zaměstnanců – Kč 760 tis.   
� zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva – Kč 150 tis.  
� zdravotní pojištění z ostatních osobních výdajů – Kč 30 tis. 
� zdravotní pojištění z odměn členů komisí a výborů – Kč 2 tis. 

• Ostatní povinné pojistné – Kč 50 tis. – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za 
škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s. 

• Cestovné – Kč 30 tis. – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, 
pracovní cesty, veškerá jednání.  

• Pohoštění – Kč 50 tis. – z této položky jsou hrazena pohoštění na zasedání 
zastupitelstva, setkání starostky MO se zástupci škol či městské policie, setkání starostů 
apod.  

• Provoz ÚMO I – Kč 2 600 tis. - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá přibližně 
v takovéto struktuře:  

� knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury – zákony apod. 
 a denního tisku) – Kč 15 tis.  

� drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a 
dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. počítače, tiskárny, kancelářský 
nábytek, regály, dovybavení apod.) – Kč 150 tis. 

� podlimitní technické zhodnocení – Kč 30 tis.    



� nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, 
papíry, lepidla, tonery, cartridge, náklady na tisk složenek) – Kč 350 tis.  

� voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu) – Kč 30 tis.  
�  teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii) – Kč 120 tis.  
� el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.) – Kč 150 tis.  
� služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do 

frankovacího zařízení) – Kč 250 tis. 
� služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za 

pevné linky i mobilní sítě) – Kč 130 tis.  
� služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro 

potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.) – Kč 80 tis. 
� nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro 

zaměstnance, zhotovení razítek apod…) – Kč 700 tis.,  
� opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku) – Kč 20 tis.   
� programové vybavení (výdaje na nákup software, multilicencí, upgrade) – Kč 20 

tis.  
� konzultační, právní a poradenské služby – Kč 200 tis.  
� služby peněžních ústavů (úhrady bankám za vedení účtů, výpisy z účtů, platební 

příkazy atd.) – Kč 60 tis.  
� pohonné hmoty – Kč 20 tis.  
� daně z přidané hodnoty na výstupu – Kč 150 tis. 
� ostatní provozní výdaje – Kč 125 tis. – z těchto prostředků jsou financovány 

drobné výdaje, jako např. dálniční známka, vybavení lékárniček a podobné. 
 

• Zpravodaj ÚMO I – Kč 150 tis. – Jedná se o náklady na pravidelný čtvrtletník vydávaný 
Úřadem městského obvodu Pardubice I. V současnosti se řeší jeho podoba na nové 
volební období. 

 
• Provoz JSDH – Kč 100 tis. – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky 

sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I. 
 
• Náklady na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (kryto dotací z Evropského 

sociálního fondu ve výši 85 % nákladů a ze státního rozpočtu ČR ve výši 10 % nákladů 
vč. spoluúčasti obce ve výši 5 % nákladů) – Kč 265 tis. Bude se jednat především o 
náklady související s realizací jednotlivých vzdělávacích kurzů. 

 
• Náklady na volby do Evropského Parlamentu – Kč 700 tis. – jedná se o předpokládané 

náklady na volby do Evropského Parlamentu. 
 
Kapitola 15 – Životní prostředí 
 
Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města 
dle platného znění Statutu a dále budou zapojovány v průběhu roku nevyčerpané finanční 
prostředky z roku 2018.  
Přidělené finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na zajištění péče o životní 
prostředí.   
Objem kapitoly je rozpočtován ve výši Kč 24 569 tis. 
 
Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:  
 
15.1 – Životní prostředí - neinvestiční 

• Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci – pracovní skupina – Kč 1 950 tis.  
• Povinné sociální pojištění – pracovní skupina – Kč 491 tis. 
• Veřejné zdravotní pojištění – pracovní skupina – Kč 942 tis.  



Jedná se o mzdové náklady na celkový počet 8 zaměstnanců ÚMO I zařazených 
do pracovní skupiny na období od prosince 2018 do listopadu 2019 s 5 % navýšením 
tarifních složek platu od 1. 1. 2019. 

• Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci – zahradnice – Kč 1 780 tis.  
• Povinné sociální pojištění – zahradnice – Kč 450 tis. 
• Veřejné zdravotní pojištění – zahradnice – Kč 162 tis.  

Jedná se o mzdové náklady na celkový počet 8 zahradnic vč. zahradní architektky na období 
od prosince 2018 do listopadu 2019 s 5 % navýšením tarifních složek platu od 1. 1. 2019. 

Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu technického zázemí – Kč 1 200 tis. 
– vzhledem k úsporným opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí 
Pardubice práce odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu 
obvodu vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do 
zahradní techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný 
k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a 
ostatní zelené hmoty. Dále jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem 
budovy technického zázemí. 
 
Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – Kč 80 tis. – jedná se o finanční prostředky 
na nákup drobného nářadí a přístrojů sloužících k údržbě veřejné zeleně a úklidu obvodu. 
 
• Péče o zeleň a stromy – Kč 5 840 tis. - výdaje na celkovou péči o zeleň na území 

obvodu, patří sem 
� seče trávy                   Kč 2 050 tis. 

Z této položky budou hrazeny seče na vybraných částech zeleně na území MO I. 
Ke zvýšení rozpočtované částky dochází vzhledem k navýšení cen za strany 
SmP, a.s. a inflační doložku. 

� údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz vč. sadových úprav včetně 
řezu živých plotů                                                                                 Kč 1 050 tis. 
Z této položky budou hrazeny provozní náklady související s činností zahradnic a 
nákup nových cibulovin a náklady na výsadbu nové zeleně. Z této položky jsou 
hrazeny také náklady na řezy živých plotů a na dosadby záhonů na území MO 
Pardubice I. 

� péče o zeleň – větší sadové úpravy                           Kč 1 000 tis. 
Z této položky budou hrazeny větší sadové úpravy v parcích na území MO I (např. 
vertikutace a hnojení trávníků v Bubeníkových sadech a v parku Na Špici apod.) a 
výměna stromořadí v ul. Jahnova. 

� péče o zeleň – operativní údržba                            Kč 50 tis. 
Z této položky budou hrazeny odborné posudky, tahové zkoušky apod. 

� péče o stromy – základní údržba               Kč 550 tis. 
Navýšení této položky je způsobeno vyššími náklady na kácení stromů 
v souvislosti se značným suchem v posledních letech a následky vichřice 
z června 2018.   

� péče o stromy – realizace mikroinjektáže stromů                       Kč 80 tis. 
Jedná se o náklady na pokračování v léčbě stromů, která byla prvně aplikována  
v roce 2018.  

� péče o stromy – frézování pařezů              Kč 100 tis. 
Jedná se o náklady na pokračování ve frézování části pařezů po rozsáhlém kácení 
stromů v roce 2017. 

� péče o stromy – zásahy na vybraných stromech                     Kč 950 tis. 
Jedná se o provedení naléhavých zásahů na vybraných stromech na základě 
zpracované inventarizace firmou SAFE TREES, s.r.o. na základě uzavřené 



smlouvy s firmou Michal Kindl  a dále na autorský dozor realizovaný firmou SAFE 
TREES, s.r.o., a ořezy kulovitých javorů v ul. Sezemická, Sakařova, část ul. 
Smilova.  

• Provedení inventarizace stromů – Kč 210 tis. – finanční prostředky jsou využity k realizaci 
pokračování v komplexní inventarizaci stromů na území městského obvodu na základě 
smlouvy s firmou SAFE TREES, s.r.o.  
 

• Údržba třídy Míru – Kč 650 tis. – jedná se o finanční prostředky např. na výsyp 
odpadkových košů, košů na psí exkrementy, zálivky, mytí městského mobiliáře a provoz 
fontány.  

 
• Údržba parku Tyršovy sady – Kč 4 900 tis. – jedná se o finanční prostředky na běžnou 

údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a dále na náklady na 
el. energii a opravy laviček a světel ve vazbě na značný vandalismus. 

 
• Údržba parku Na Špici – Kč 1 400 tis. – jedná se o finanční prostředky na mzdové 

náklady na 2 celoroční správce příp. na dohody o provedení práce pro případné zástupce 
v době dovolených a nemoci, drobné nářadí, výsyp odpadkových košů a košů na psí 
exkrementy, náklady na el. energii a vodu, odvoz odpadu, materiálové vybavení, 
odstranění následků vandalismu a ostatní náklady na údržbu parku. 

 
• Odpady – Kč 3 410 tis. –  zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:  

� psí exkrementy –  sběr a likvidace psích exkrementů – Kč 630 tis.  
� velkoobjemové kontejnery -  přistavování, odvoz a likvidace odpadů – Kč 800 tis. 
� odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů – Kč 1 930 tis.  
� likvidace černých skládek – Kč 50 tis.  
 

• Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 500 tis. – z těchto prostředků jsou hrazeny opravy 
stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, pískovišť atd. 
opravy herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení nového mobiliáře a 
herních prvků.  

 
• Fontány ve městě – provoz - Kč 550 tis. - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu        

pro fontány na území MO I kromě fontány na třídě Míru a fontány u Přednádraží. Z této 
položky budou také hrazeny náklady na čištění a impregnaci fontán. 

 
• Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o. a ostatní subjekty – Kč 199 tis. Jedná se 

o nevyčerpané finanční prostředky zapojené z minulých let, které budou využity 
k náhradním výsadbám. Odpovídá zdrojové položce ve financování. 

 
• Změna zdroje vody u závlah u nádraží – Kč 140 tis. Jedná se o finanční prostředky na 

dokončení vrtané studny u Přednádraží. 
 

• Údržba zavlažovacích systémů – Kč 120 tis. – Jedná se o finanční prostředky na údržbu 
zavlažovacích systémů na nám. Legií, v ul. U Stadionu, v parku Na Śpici a u 
Přednádraží. 

 
 
Kapitola 27 – Doprava 
 
Kapitolu Doprava lze považovat za jednu z nejdůležitějších v rozpočtu MO. Objem kapitoly je 
rozpočtován ve výši Kč 12 785 tis. 
 
27.1 – Doprava – neinvestiční 



• Opravy a udržování komunikací – Kč 5 000 tis. - vyčleněná finanční částka slouží pro 
opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o 
opravy vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné 
menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.  

27.2 – Doprava - investiční 
• Projektové dokumentace – Kč 750 tis. - vyčleněná finanční částka bude využita 

pro zadání studií a přípravu projektových dokumentací na plánované akce dle 
aktuálního Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I. 

• Přeložka VO v ul. U Kamenné vily – Kč 100 tis. Jedná se o finanční prostředky na 
přeložení 2 sloupů veřejného osvětlení v ul. U Kamenné vily dle dohody s investorem 
rekonstrukce celé komunikace vč. chodníků, kterým je Statutární město Pardubice. 

• Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova – Kč 2 000 tis. – jedná se o realizaci akce 
v návaznosti na opravy plynovodu realizované firmou Gasco. 

• Regenerace vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – III. 
etapa – Kč 4 700 tis. – Jedná se o akci z roku 2018, jejíž realizace byla přesunuta 
z technických důvodů na jaro 2019. 

• Veřejné osvětlení parkoviště U Domu hudby – Kč 235 tis. – Jedná se o dokončení 
realizace této akce z roku 2018. 

 
Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova 
 
Objem kapitoly pro rok 2018 je navrhován ve výši Kč 100 tis. Záměrem obvodu je přispívat 
formou dotací nebo darů na nejrůznější aktivity škol a ostatních organizací v oblasti 
vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď 
přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy starosty či místostarosty. Z těchto 
rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo 
dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo 
městského obvodu. 
 
Kapitola 34 - Kultura 
 
Rozpočet této kapitoly kultura je navržen ve výši Kč 370 tis. 
MO Pardubice I podporuje rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů           
na kulturní akce v souhrnné výši Kč 80 tis. Každoročně jsou z rozpočtu MO Pardubice I 
poskytovány dotace Východočeskému divadlu ve výši Kč 40 tis. a Komorní filharmonii 
Pardubice ve výši Kč 40 tis.   
Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem, jako 
koncerty v Bubeníkových sadech nebo předprázdninová akce pro děti v předpokládané výši 
Kč 100 tis., dále na výdaje na životní jubilea občanů ve výši Kč 90 tis., dále náklady při 
významných výročích ve výši Kč 5 tis. a výdaje na vánoční výzdobu ve výši Kč 20 tis.  
 
Rezervy 
 
Rezervy jsou tvořeny  rezervou rady (Kč 80 tis.), rezervou starostky (Kč 80 tis.), rezervou 
místostarosty (Kč 30 tis.) a rezervou rozpočtu, která činí Kč 3 246,8 tis. Na základě vývoje 
finanční situace v průběhu roku 2019 bude část této rezervy navržena k přesunu na kapitolu 
doprava buď na realizaci akce „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na 
Okrouhlíku, Studánecká – II. etapa“ nebo na opravu chodníků na Bílém Předměstí. Celkový 
objem rezerv činí Kč 3 436,8 tis.   
 
Celkové výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši Kč 59 043,8 tis. 
 
ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ. 
 



Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 2: 
Stejně jako při předkládání návrhu rozpočtu v minulých letech navrhujeme schválit 
ustanovení o tvorbě rezervy rozpočtu min. ve výši 1,5 % příjmů MO i na rok 2019. Důvodem 
je zachování alespoň minimální rezervy rozpočtu pro event. případy mimořádných situací. 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 3: 
Každoročně jsou z rozpočtu Městského obvodu Pardubice I poskytovány dotace 
Východočeskému divadlu Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice. Je předkládán návrh 
na schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s oběma těmito subjekty. 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 4: 
Na základě zkušeností z minulých let je předložen návrh svěření některých pravomocí 
provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvu obce tak, jak umožňuje 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Toto opatření umožní větší operativnost 
při provádění přesunů mezi jednotlivými výdajovými položkami a hlavně při rozpouštění 
zastupitelstvem již schválených rezerv (rezerva rady, starostky, místostarosty). Původně 
navrhovaný limit ve výši max. Kč 500 tis. byl prvně použit u rozpočtu na rok 2017 Finanční 
výbor ZMO Pardubice I doporučil snížení tohoto limitu na Kč 200 tis..  

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 5: 
Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2019 bude 
projednáván až po termínu zasedání MO Pardubice I, je nutné přijmout uvedené usnesení 
pro případ neschválení rozpočtu Statutárního rozpočtu města Pardubice na rok 2019. 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 6: 
V případě, že nebude schválen rozpočet MO Pardubice I na rok 2019 příp. rozpočet 
Statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018, je nutné v zájmu 
zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2019 do 
doby schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019. Tato povinnost vyplývá z § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Na toto období je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení.  
 
Vyhlášení rozpočtového provizoria 

Zastupitelstvo MO Pardubice I vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu MO 
Pardubice I na rok 2019 rozpočtové provizorium v případě neschválení rozpočtu Statutárního 
města Pardubice na rok 2019 a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu 
Pardubice I: 
 

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých 
měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2018. 

2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pouze 
pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv nebo zaslaných 
objednávek), které byly zahájeny v roce 2018. 

3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I 
v maximální výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ. 

 
 
Příloha č. 1:  
Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 (tabulky) 

Příloha č. 2:  
Návrh veřejnoprávní smlouvy s Východočeským divadlem Pardubice o poskytnutí dotace  

Příloha č. 3:  
Návrh veřejnoprávní smlouvy s Komorní filharmonií Pardubice o poskytnutí dotace  
 





Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   4 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

Projednáno:   ve FV dne 30. 11. 2018 a v RMO dne 10. 12. 2018 

 
Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2018 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2019 dle předloženého návrhu. 

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2018 100 000,00

Zálohový příděl v roce 2019 793 000,00
Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 893 100,00

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00
Příspěvek na stravování 390 000,00
Dary při významných životních situacích 40 000,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 42 000,00
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu 30 000,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 65 000,00
Poplatky z účtu 3 000,00
Rezerva 183 100,00

Výdaje celkem: 893 100,00

Zdroje - výdaje = 0,00

ZDROJE

VÝDAJE

 
 
Důvodová zpráva 

Návrh rozpočtu sociálního fondu vychází z platného znění směrnice č. 10/2017. Zálohový 
příděl ve výši 5,8 % v roce 2019 bude dle platného znění směrnice vypořádán při finančním 
vypořádání za rok 2019 dle skutečné výše vyplacených platů pracovníků úřadu 
MO Pardubice I a odměn uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I. 

 



Zdroje:  

Očekávaný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2018 bude činit Kč 100 tis.  

Zálohový příděl v roce 2019 bude činit Kč 793 tis. Je vypočítán jako 5,8 % z rozpočtovaných 
prostředků na platy pracovníků zařazených do Úřadu MO Pardubice I a odměny uvolněného 
člena Zastupitelstva MO Pardubice I dle návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice I 
na rok 2019. Úroky z účtu jsou rozpočtovány ve výši Kč 100,-. 

 

Výdaje:  

V roce 2019 jsou rozpočtovány následující výdaje:  
Příspěvek na reprezentaci:           Kč    140 tis. 
Příspěvek na stravování:           Kč    390 tis. 
Dary při významných životních situacích:           Kč      40 tis. 
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců:           Kč      42 tis. 
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu :     Kč      30 tis. 
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby:      Kč      65 tis. 
Poplatky z účtu:                Kč        3 tis. 
Rezerva:                         Kč    183,1 tis. 
 
Rozpočet sociálního fondu je vyrovnaný, zdroje se rovnají výdajům. 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   5 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice, Miriam Šotková, odbor ekonomický 

Projednáno:   ve finančním výboru dne 30. 11. 2018 a v RMO dne 10. 12. 2018 

 
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
a) na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce členům 
zastupitelstva s platností ode dne 1. 1. 2019 následovně: 

a) místostarosta     Kč 16 400,- 
b) člen rady      Kč   2 800,- 
c) předseda výboru nebo komise   Kč   2 400,- 
d) člen výboru nebo komise    Kč   1 900,- 
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč      900,- 

b) pravidlo, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností 
od 1. 1. 2019 sčítaly následovně: 
- vždy maximálně 3 odměny za funkce s  nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 

obce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí 
a odměna místostarosty. 

 
Důvodová zpráva: 
Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků řeší ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů. Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev v  Kč je uvedena v příloze k citovanému nařízení vlády.  
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, s datem účinnosti dne 1. 1. 2019 je stanovena maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč: 

- místostarosta – sl. 6 příl. k NV č. 318/2017 Sb.   Kč měsíčně až do 42 031,- 
- člen rady – sl. 7 příl. k NV č. 318/2017 Sb.   Kč měsíčně až do   9 340,- 
- předseda výboru nebo komise rady – sl. 8 příl. k NV č. 318/2017 Sb.  
   Kč měsíčně až do   4 670,- 
- člen výboru nebo komise rady – sl. 9 příl. k NV č. 318/2017 Sb.   
   Kč měsíčně až do   3 892,- 
 - neuvolněný člen zastupitelstva – sl. 10 příl. k NV č. 318/2017 Sb.   
         Kč měsíčně až do   2 335,-. 



Finanční výbor Zastupitelstva MO Pardubice I doporučil na svém jednání dne 30. 11. 2018 
schválení návrhu odměn ve výši odpovídající schváleným odměnám neuvolněných členů 
zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2018, tzn. 

a) místostarosta     Kč 14 900,- 
b) člen rady     Kč   2 500,- 
c) předseda výboru nebo komise  Kč   2 200,- 
d) člen výboru nebo komise   Kč   1 700,- 
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč      800,-. 
 

Rada městského obvodu Pardubice I doporučila na svém jednání dne 10. 12. 2018 navýšení 
těchto původních výší odměn o 10 % (zaokrouhleno na stovky), tzn. 

a) místostarosta     Kč 16 400,- 
b) člen rady     Kč   2 800,- 
c) předseda výboru nebo komise  Kč   2 400,- 
d) člen výboru nebo komise   Kč   1 900,- 
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč      900,-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění účinném od 1. 1. 2019  
 



 
 
 



 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   6 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

 
Volba člena finančního výboru 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
v o l í 
za člena finančního výboru …………………………………………………………… 
 
Důvodová zpráva 

- volba člena finančního výboru se uskuteční dle volebního řádu formou veřejného hlasování 
 
e-mail: 
From: Filip Sedlák [mailto:Philip.S@seznam.cz]  
Sent: Monday, December 03, 2018 12:28 PM 
To: Křížková Gabriela <Gabriela.Krizkova@umo1.mmp.cz> 
Subject: bod na jednání zastupitelstva 
 

Dobrý den, na jednání ZMO dne 19. 12. prosím zařadit bod Volba člena finančního výboru. 
Byl jsem minule vyzván, abych tam někoho doplnil, takže tak činím a naším nominantem je 
Ing. Alexandra Prokopová. 
 
S pozdravem F. Sedlák 
 
 
 





Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 2. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   18. 12. 2018       Číslo zprávy:   7 

Předkladatel:    Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D. 

Zpracoval:      Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor 

Projednáno:  Kontrolní výbor dne 3. 12. 2018 

 
Kontrolní zpráva č. 1 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání 
kontrolního výboru dne 3. 12. 2018. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 1 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  
      usnesení č.:  

-  volební období 2014-2018: 141Z 
-  volební období 2018-2022: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z, 13Z 

3.   ponechává v evidenci  
usnesení č.: 129Z 

4.   vyřazuje z evidence 
usnesení č.: 
volební období 2006-2010: 35Z 

- volební období 2014-2018: 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 7Z, 8Z, 9Z, 11Z, 12Z, 26Z, 35Z, 81Z, 82Z, 
84Z, 85Z, 90Z, 94Z, 104Z, 138Z, 139Z, 140Z, 142Z 

Důvodová zpráva: 

AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V DLOUHODOBÉ EVIDENCI 
USNESENÍ: 

 
Usnesení č. 141Z   23/09/18   pro 10, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
pravidla pro odměňování členů výborů ZMO Pardubice I a komisí RMO Pardubice I, kteří 
nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci úřadu dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 



Usnesení č. 1 Z   1/11/18    (pro 13, proti 0, zdrž. 2) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 96 zákona o obcích 
s c h v a l u j e    
jednací řád ZMO Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

Usnesení č. 2 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
volební řád ZMO Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

Usnesení č. 3 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u r č u j e 
funkci starost(k)y městského obvodu Pardubice I jako dlouhodobě uvolněnou. 
 
 

Usnesení č. 4 Z   1/11/18 
Z výsledku volby vyplývá: 
Starostkou městského obvodu Pardubice I byla zvolena Alena Stehnová. 
 
 

Usnesení č. 5 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u r č u j e 
funkci místostarost(k)y městského obvodu Pardubice I jako dlouhodobě neuvolněnou. 
 
 

Usnesení č. 6 Z   1/11/18 
Z výsledku volby vyplývá: 
Místostarostou městského obvodu Pardubice I byl zvolen Ondřej Šebek. 
 
 

Usnesení č. 7 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích  
s t a n o v u j e 
počet členů rady na 5. 
 
 

Usnesení č. 8 Z   1/11/18 
Z výsledku volby vyplývá: 
dalšími členy rady městského obvodu byli zvoleni: 
1. Jaroslav Menšík 
2. Vladimír Martinec 
3. Marie Hubálková 
 
 

Usnesení č. 9 Z   1/11/18 

Pro 11 I. Dolečková, P. Dospěl, M. Drenko, R. Harmat, M. Hubálková, J. Kotyk, 
J. Lejhanec, V. Martinec, J. Menšík, A. Stehnová, O. Šebek 

Proti 1 F. Sedlák 
Zdrž. 3 O. Beran, J. Čáslavka, V. Jirsa 
Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. 1) a § 117 
odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů 



a)   z ř i z u j e 
finanční výbor a kontrolní výbor, 

b)   s t a n o v u j e 
a) počet členů finančního výboru na 7, 
b) počet členů kontrolního výboru na 7. 

 
 

Usnesení č. 10 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
Předsedou finančního výboru byl zvolen Patrik Dospěl. 
 

 

Usnesení č. 11 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Vojtěch Jirsa. 
 
 

Usnesení č. 12 Z   1/11/18   (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Z výsledku volby vyplývá: 
členy finančního výboru byli zvoleni: 
1. Roman Harmat 
2. Jiří Lejhanec 
3. Martin Kubrycht 
4. Marie Hubálková 
5. Jiří Čáslavka 

s tím, že 7. člen finančního výboru bude zvolen na dalším zasedání ZMO Pardubice I. 
 
 

Usnesení č. 13 Z   1/11/18   (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Z výsledku volby vyplývá: 
členy kontrolního výboru byli zvoleni: 
1. Roman Harmat 
2. Pavel Nevečeřal 
3. Jaroslav Menšík 
4. Filip Sedlák 
5. Michal Pilař 
6. Zuzana Klimplová 
 
 
AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V  EVIDENCI USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 129Z   21/03/18   pro 13, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním 
období 2014 až 2018 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci 
v komisích a výborech v roce 2017: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora   Kč    800,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    400,- 
Jiří Novotný    Kč    200,- 



Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč 1 000,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč    800,- 
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.   Kč    600,- 
René Živný    Kč    200,- 
Štefan Švestka    Kč    600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč    500,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč 2 000,- 
František Miláček    Kč 2 000,- 
Pavel Nevečeřal    Kč 2 000,- 

        Z: Bc. Petr Víšek – ved OE 
        T: 31. 12. 2018 
 

 

AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z  EVIDENCE USNESENÍ: 
 

Usnesení č. 35 Z  5/06/07     (pro 13, proti 0, zdrž.0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
pravidla pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva a 
zaměstnanci úřadu městského obvodu, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Plnění usneseni: nahrazuje Usnesení č. 141Z (23/09/18) 
 

 

Usnesení č. 2 Z   1/11/14    (pro 14, proti 0, zdrž.0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
volební řád ZMO Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

Usnesení č. 3 Z   1/11/14    (pro 14, proti 0, zdrž.0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích  
u r č u j e 
funkci starosty Městského obvodu Pardubice I jako dlouhodobě uvolněnou. 
 

 

Usnesení č. 4 Z   1/11/14 

Z výsledku volby vyplývá: 
Starostou Městského obvodu Pardubice I byl zvolen Ing. arch. Jaroslav Menšík. 
 

 

Usnesení č. 5 Z   1/11/14    (pro 14, proti 0, zdrž.0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích  
u r č u j e 
funkci místostarosty Městského obvodu Pardubice I jako neuvolněnou. 
 

 

Usnesení č. 7 Z   1/11/14    (pro 14, proti 0, zdrž.0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích  
s t a n o v u j e 
počet členů rady na 5. 
 

 



Usnesení č. 8 Z   1/11/14 

Z výsledku volby vyplývá: 
dalšími členy rady městského obvodu byli zvoleni: 
4. Mgr. M. Hubálková  
5. Vladimír Martinec  
6. Ing. Jiří Lejhanec  
 
 

Usnesení č. 9 Z   1/11/14    (pro 14, proti 0, zdrž.0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. 1) a § 117 
odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a)   z ř i z u j e    

finanční výbor a kontrolní výbor, 
b)   s t a n o v u j e 

a) počet členů finančního výboru na 7, 
b) počet členů kontrolního výboru na 5. 

 
 

Usnesení č. 11 Z   1/11/14 

Z výsledku volby vyplývá: 
členy finančního výboru byli zvoleni: 
- Mgr. Klára Moravcová 
- Mgr. Marie Hubálková 
- Jiří Komárek 
- Karel Hron 
- Ludmila Ministrová 
- Ing. Miroslav Mareš 
 

 

Usnesení č. 12 Z   1/11/14 

Z výsledku volby vyplývá: 
členy kontrolního výboru byli zvoleni: 

- František Miláček 
- Bc. Alena Stehnová 
- Ing. Markéta Juchelková 
- Pavel Nevečeřal 

 
 

Usnesení č. 26 Z   5/06/15    (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 96 zákona o obcích 
s c h v a l u j e    
jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, s těmito úpravami: 
Čl. 2, odst. 3 – Omluva z neúčasti člena zastupitelstva na zasedání musí být učiněna 

nejpozději před zahájením zasedání zastupitelstva 
Čl. 13, odst. 2, písm. f – jaké bylo přijato usnesení (přesná identifikace hlasujících členů 

zastupitelstva). 
Plnění usnesení: nahrazuje Usnesení č. 1 Z (1/11/18) 
 
 

Usnesení č. 35Z   6/09/15    (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích 
a)   b e r e  n a   v ě d o m í  



rezignaci na členství v kontrolním výboru zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
Ing. Markéty Juchelkové ze dne 30. 6. 2015, 

b)   z   v ý s l e d k u   v o l b y   v y p l ý v á 
že členem kontrolního výboru byla zvolena Ing. Zuzana Klimplová. 

 

 

Usnesení č. 81Z   14/11/16 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
Mgr. Libora Malého místostarostou městského obvodu Pardubice I. 
 
 

Usnesení č. 82Z   14/11/16 

PRO   10 
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  3 (F. Sedlák, K. Snopková – z toho L. Ministrová nehlasovala) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
PhDr. Andreu Troníčkovou členkou rady Městského obvodu Pardubice I. 
 
 

Usnesení č. 84Z   14/11/16 

PRO   8 
PROTI   1 (F. Sedlák) 
ZDRŽEL SE              4 (A. Troníčková – z toho 3 nehlasovali: L. Ministrová, J. Lejhanec, 

K. Snopková) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
PhDr. Andreu Troníčkovou předsedkyní finančního výboru městského obvodu Pardubice I. 
 
 

Usnesení č. 85Z   14/11/16 
PRO   12 
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  1 (J. Lejhanec) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
Ludmilu Ministrovou, MBA předsedkyní kontrolního výboru městského obvodu Pardubice I. 
 

Usnesení č. 90Z   15/12/16    (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
předloženou novelizaci přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 – 2018 
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Usnesení č. 94Z  15/12/16  (pro 12, proti 0, zdrž. 1 - F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
členkou finančního výboru Mgr. Kateřinu Snopkovou. 
 
 



Usnesení č. 104Z   17/05/17    (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
novelizaci jednacího řádu zastupitelstva MO Pardubice I dle pozměněného návrhu, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Plnění usnesení: nahrazuje Usnesení č. 1 Z (1/11/18) 
 

 

Usnesení č. 138Z   23/09/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

Usnesení č. 139Z   23/09/18   pro 10, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2018 dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

Usnesení č. 140Z   23/09/18   pro 10, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
3. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 (Rozpočtové opatření č. 14) dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

Usnesení č. 142Z   23/09/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 16 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2. ponechává v evidenci  

usnesení č.: 129Z 
3. vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 131Z, 132Z, 133Z, 134Z, 135Z, 136Z, 137Z 
 
 


