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

 
 
 

Z á p i s 
z 1. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 11. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. František Weisbauer 
                   Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí  OŽPD 
 
Omluvena: Ing. Marta Vitochová 
 
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 12. 12. 2018 
2. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2019 
3. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II od 1. 1. 2019 
4. Náhrada ušlého výdělku 
5. Zřízení komise rady městského obvodu    
6. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2019 
7. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2018 
8. Rozpočtové opatření č. 7 
9. Podmínky poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
10. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2019 
11. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 
12. Stanovení pokladních limitů pro rok 2019   
13. Projekt na organizaci vánočních akcí v MO Pardubice II v roce 2018 
14. Žádosti – nakládání s pozemky 
15. Změna názvů zastávek 
16. Návrh OZV o místním poplatku za TKO na rok 2019 
17. Smlouvy 
 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 12. 12. 2018 
S návrhem programu seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 1 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 12. 12. 2018 takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018 
3. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II 
4. Náhrada ušlého výdělku členů zastupitelstva 
5. Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
6. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 
7. Poskytnutí odměn členům komise rady 
8. Investice – informativní zpráva 
9. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 



2 z 7 
 

2.  Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2019 
Se zprávou seznámil starosta. Ing. Weisbauer vznesl dotaz, zda by bylo možné zasílat upozornění na 
termíny konání rady a zastupitelstva přes outlook. Starosta přislíbil, že věc bude prověřena. Starosta 
upřesnil, že jednání rady budou od 16:30 hodin a zasedání zastupitelstva od 17:00 hodin. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 2 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2019 takto: 
 
rada městského obvodu   
14. 1., 4. 2., 20. 2., 11. 3.,  
1. 4., 29. 4., 20. 5., 3. 6., 26. 6., 
15. 7., 12. 8., 2. 9., 23. 9.,  
14. 10., 4. 11., 25. 11., 16. 12.                                                   
 
 
zastupitelstvo městského obvodu 
20. 2., 17. 4., 26. 6., 18. 9., 11. 12.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II od 1. 1. 2019 
Zprávu přednesl starosta. Informoval členy rady, že odměny jsou navrhovány ve stejné výši jako 
v loňském roce. Ing. Weisbauer se dotázal, proč se odměny přiznávají až od 1. 1. 2019. Starosta 
odpověděl, že odměny lze vyplácet nejdříve ode dne schválení zastupitelstvem, které se koná v polovině 
měsíce prosince, proto navrhuje přiznání odměn až od 1. 1. 2019. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 3 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 
 

místostarosta odst. 6 15 100 Kč 
člen rady odst. 7 4 600 Kč 
předseda výboru zastupitelstva odst. 8 3 000 Kč 
člen výboru zastupitelstva odst. 9 2 500 Kč 
předseda komise rady odst. 8 2 500 Kč 
člen komise rady odst. 9 2 250 Kč 
člen zastupitelstva odst. 10 900 Kč 

 
- navrhuje, že vyplacení měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je členem 

komise/výboru, je podmíněno jeho řádnou účastí na jednáních komise/výboru, tedy na návrh 
předsedy komise/výboru lze v jednotlivých, odůvodněných případech rozhodnutím zastupitelstva 
městského obvodu odměnu snížit či odejmout 

- navrhuje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly; do 
souhrnné odměny mohou být zahrnuty maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou 
schválenou zastupitelstvem (do tohoto souběhu nesmí být započítán výkon funkce člena 
zastupitelstva) 

- navrhuje, aby odměny byly poskytovány od 1. 1. 2019 
- ukládá materiál předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 12. 12. 2018 
Z: Mgr. Benešovská, tajemnice 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
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Usnesení bylo přijato. 
 
4. Náhrada ušlého výdělku 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 4 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh na stanovení paušální částky ve výši 200,- Kč/hodinu, a to za každou započatou 
hodinu, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce pro neuvolněného člena 
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 
výdělečnou činnost, a to s účinností od 1. 1. 2019. Nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu ušlého 
výdělku v souvislosti s výkonem funkce v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout, se stanovuje ve výši 
1600,- Kč/měsíc. 
-  ukládá materiál předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 12. 12. 2018 
Z: Mgr. Benešovská, tajemnice 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Zřízení komise rady městského obvodu 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 5 
Rada městského obvodu 
- zřizuje iniciativním a poradním orgánem rady městského obvodu komisi školství, kultury a sportu  
- ukládá starostovi oslovit zástupce volebních stran s tím, aby navrhli do komise své zástupce 
T: 28. 11. 2018 
Z: Mgr. Bc. Radek Hejný, starosta 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2019 
Zprávu uvedl starosta. Informoval, že navrhujeme navýšení počtu zaměstnanců ve středisku úklidových 
prací, zejména z důvodu provádění mimořádného úklidu a zastupování v době nemocí a čerpání 
dovolených. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 6 
Rada městského obvodu  
- stanovuje počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2019 na 16 

(přepočtený počet), bez zaměstnanců mimo evidenční stav, dohod o provedení práce či pracovní 
činnosti 

- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v roce 2019 na 1,75 (přepočtený počet), 
bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 

- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v roce 2019 na 8 (přepočtený počet), bez 
dohod o provedení práce či pracovní činnosti 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2018 
Starosta informoval o čerpání rozpočtu. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala 
čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2018 na vědomí. 
 

 
8. Rozpočtové opatření č. 7 
Starosta uvedl zprávu. Ing. Řezanina vysvětlil důvody, proč je nutné přijmout rozpočtové opatření č. 7.  
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Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 7 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou tohoto 
usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Podmínky poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 8 
Rada městského obvodu  

− projednala návrh podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice II v rozsahu 
předloženého materiálu 

− ukládá materiál předložit k projednání zastupitelstvu městského obvodu 

− doporučuje zastupitelstvu podmínky pro poskytování dotací schválit 
T. 12.12.2018 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2019 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 9 
Rada městského obvodu schvaluje předložený plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na 
rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Upozornil, že v rozpočtu je počítáno více financí na výsadbu 
zeleně v MO. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 10 
Rada městského obvodu  

- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2019 v rozsahu předloženého materiálu 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 

T: 12.12.2018 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Stanovení pokladních limitů pro rok 2019 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 11 
Rada městského obvodu pro rok 2019 

• schvaluje pokladní limit ve výdajové pokladně ve výši 30.000,- Kč 

• schvaluje limit pro hodnotu cenin ve výdajové pokladně ve výši 40.000,- 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 30.000,- Kč 

• schvaluje limit hotovosti příručních pokladen ve výši 5.000,- Kč 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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13. Projekt na organizaci vánočních akcí v MO Pardubice II v roce 2018 
Starosta informoval přítomné o připravovaných vánočních akcích. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 12 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 12/2018  -  Organizace vánočních akcí 
v městském obvodě Pardubice II v roce 2018 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. 
Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 13 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti Fáblovka reality s.r.o., o umístění 
1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 4 m x 2 m na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3670/11 v k.ú. Pardubice z důvodu záměru nenavyšování počtu reklamních 
zařízení v městském obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 14 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí města o vykoupení následujících pozemků do 
majetku města z důvodu přípravy realizace investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 
Dubina (SV obchvat)“: 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/1 o výměře 283 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 694) ze 
spoluvlastnictví xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 73.600,- Kč)  a xxx 
(spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 73.600,- Kč)   

� pozemky označené jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 m2, p.p.č. 5207/15 o výměře 281 m2, vše v 
k.ú. Pardubice (LV č. 5063), z vlastnictví xxx za kupní cenu 159.201,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/4 o výměře 420 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 7151), z 
vlastnictví xxx za kupní cenu 218.400,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/3 o výměře 453 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 8624), z 
vlastnictví xxx za kupní cenu 235.600,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/5 o výměře 582 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 8625), z 
vlastnictví xxx za kupní cenu 302.640,-  

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice,(LV č. 8626) ze 
spoluvlastnictví xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 za kupní cenu 806,- Kč), xxx 
(spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 za kupní cenu 806,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 1/40 za kupní cenu 403,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 za kupní cenu 806,- 
Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 za kupní cenu 403,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl 
ve výši id. 1/10 za kupní cenu 1.612,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/40 za kupní 
cenu 1.209,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 za kupní cenu 1.612,- Kč), xxx 
(spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 za kupní cenu 403,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 1/40 za kupní cenu 403,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/20 za kupní cenu 1.612,- 
Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/80 za kupní cenu 201,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl 
ve výši id. 1/20 za kupní cenu 806,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 za kupní cenu 
806,- Kč), xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/80 za kupní cenu 201,- Kč), xxx (spoluvlastnický 
podíl ve výši id. 1/20 za kupní cenu 806,- Kč), spol. ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou 
(spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/20 za kupní cenu 1.612,- Kč), vlastníkem spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 2/20 je osoba neznámá a neznámého pobytu, bude řešeno dodatečně (kupní 
cena 7.840,- Kč), 
 
 



6 z 7 
 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/2 o výměře 449 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 8632), z 
vlastnictví xxx za kupní cenu 233.520,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/6 o výměře 492 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 8634), ze 
spoluvlastnictví xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 127.920,- Kč) a xxx (LV č. 
8634), (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za kupní cenu 127.920,- Kč), 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/17 o výměře 583 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví spol.  
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou (LV č. 11504) za kupní cenu 303.200,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 4264/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví spol. 
Fáblovka reality s.r.o. (LV č. 12556), za kupní cenu 41.120,- Kč, 

� pozemky označené jako p.p.č. 5207/16 o výměře 3.019 m2, p.p.č. 5207/19 o výměře 166 m2, 
vše v k.ú. Pardubice (LV č. 12573), ze spoluvlastnictví xxx (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 za 
kupní cenu 824.780,- Kč) a xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 
za kupní cenu 824.780,- Kč), 

� pozemky označené jako p.p.č. 5207/8 o výměře 51 m2, p.p.č. 5207/9 o výměře 35 m2, p.p.č. 
5207/10 o výměře 118 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví spol. FINAL TECH spol. s r.o. (LV č. 
13078), za kupní cenu 815.350,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/11 o výměře 479 m2, v k.ú. Pardubice, z vlastnictví xxx (LV 
č. 59939), za kupní cenu 249.120,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/12 o výměře 119 m2, v k.ú. Pardubice, z vlastnictví xxx za 
kupní cenu 61.920,- Kč, 

� pozemek označený jako p.p.č. 5207/18 o výměře 696 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 8885), 
vlastníkem je osoba neznámá a neznámého pobytu, bude řešeno dodatečně (kupní cena 
334.080,- Kč). 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o bodu 3 proběhla diskuse. Ing. Řezanina informoval členy rady, že odbor hlavního 
architekta doporučil tuto lokalitu jako vhodné místo pro výstavbu objektu pro ordinace dětského lékaře. 
Pan Hanzlík však argumentoval, že na předchozích jednáních rady již několikrát zazněl názor, že rada 
nebude podporovat zahušťování sídliště. Ing. Weisbauer poukázal na výstavbu nové polikliniky 
v Trnové. Dále byla diskutována možnost využití stávajících objektů v obvodě. Starosta doplnil, že 
bychom přišly o další zeleň. Ing. Weisbauer reagoval, že by bylo dobré posoudit stav dřevin v této 
lokalitě a navrhnout úpravy. Rada přeformulovala návrh na usnesení na nesouhlas a doplnila důvody 
nesouhlasu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 15 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o nájem a prodej části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Pardubice, za účelem výstavby objektu pro 
ordinace dětského lékaře se služebním bytem (cca 255 m2) a parkovacích míst (105 m2) z důvodu: 

• zachování vzrostlé zeleně se záměrem zlepšení její parkové úpravy a z důvodu jejího kladného 
vlivu na klima v horkých letních měsících 

• zachování kontejnerového stanoviště na stávajícím místě, 

• doporučení využít stávající nevyužité objekty v obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 16 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala doplněnou žádost xxx, trvá na svém usnesení č. 763 ze 
dne 30. 8. 2018 a souhlasí se zřízením služebnosti na části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o 
výměře cca 6 m2 v k.ú. Pardubice na umístění propojení stavby schodiště s budovou čp. 310 stojící na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5670, vše v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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15. Změna názvů zastávek 
Starosta seznámil přítomné se žádostí Dopravního podniku města Pardubic a.s., který požádal obvod o 
stanovisko k navržené změně názvů 2 zastávek v okolí Univerzity Pardubice. Proběhla diskuse, ze které 
vyplynula úprava návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 17 
Rada městského obvodu projednala návrh dopravního podniku a navrhuje změnu názvu zastávek 
z Polabiny, Hradecká na Polabiny - Univerzitní aula a z Univerzita na Univerzitní kampus. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
16. Návrh OZV o místním poplatku za TKO na rok 2019 
Se zprávou seznámila přítomné Mgr. Benešovská. Informovala členy rady, že v OZV nedochází k žádné 
změně oproti minulému roku. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 18 
Rada městského obvodu projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2019 bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
17. Smlouvy 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Proběhla diskuse o vsakování srážkových vod na zpevněných plochách 
v rámci zpracovávaného projektu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 19 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se společností 
PRODIN a.s. na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „Stavební 
úpravy – ul. Brožíkova“, jímž se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena o 38.400,- Kč bez DPH na 
celkových 235.300,- Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení do 31. 1. 2019. Výsledná cena se může 
lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
18. Diskuse 
Mgr. Benešovská informovala členy rady o povinnosti podat vstupní oznámení dle zákona o střetu 
zájmů, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdrželi email s informací o jejich zapsání do centrálního 
registru. Přihlašovací údaje do centrálního registru oznámení byly radním předány v minulém volebním 
období. Ing. Weisbauer obdržel tyto údaje od Magistrátu města Pardubic.  
 
Přílohy k usnesení č. 7, 9, 12. 
Jednání bylo ukončeno v 18:05 hodin. 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 21. 11. 2018 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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 Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 7 ze dne 20. 11. 2018 

 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018 
 

Rozpočtové opatření č. 7 
 

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 se nemění. 
 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

• položka investice – doprava se nemění, dochází k přesunu mezi dvěma investičními 
položkami 
 
� položka RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – podíl MO se navyšuje o        30,0 tis. Kč 

− položku je navrženo navýšit z důvodu vzniklé potřeby na dodatečný projekt na 

přípojky dešťových vpustí 

     
� položka Brožíkova - PD se navyšuje o        40,0 tis. Kč 

− v průběhu prací vznikl záměr na rozšíření předmětu díla o parkoviště u Gymnázia 

Mozartova, položku je proto navrženo navýšit, aby bylo možné uzavřít dodatek ke 

smlouvě o dílo 

 
� položka parkoviště Grusova – podíl MO se snižuje o        70,0 tis. Kč 

− položka nebude čerpána, část prostředků je proto navrženo přesunout na výše 

uvedené položky 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



    Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 7 ze dne 20.11.2018

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 20 372,1 20 372,1

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 170,1) (33 170,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 955,3) (-6 955,3)

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

(kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO

Pardubice I - transfer na MmP
(-5,0) (-5,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 300,0) (-8 300,0)

(náklady na GDPR - transfer na MmP) (-72,6) (-72,6)

(náhrada od pojišťovny za havárii vody - transfer z MmP) (165,9) (165,9)

Správní poplatky 170,0 170,0

Místní poplatky 9 800,0 9 800,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 300,0 1 300,0

 - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 1,0 1,0

Přijaté sankční platby 95,0 95,0

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

Příjmy ostatní 60,0 60,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 163,5 163,5

Příjmy na zabezpečení voleb 630,0 630,0

PŘIJATÉ DOTACE

Přijatá účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta 400,0 400,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  32 041,6 32 041,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017 22 324,6 22 324,6

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2018 

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 7

(po rozpočtovém opatření č. 7)

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -
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CELKEM 54 366,2 54 366,2

SOCIÁLNÍ FOND -431,8 -431,8

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 53 934,4 0,0 53 934,4
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 730,4 13 730,4

Platy zaměstnanců 6 000,0 6 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 800,0 1 800,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 30,0 30,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 560,0 2 560,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 215,0 215,0

Drobný dlouhod. majetek 170,0 170,0

El. energie 85,0 85,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 60,0 60,0

Školení, vzdělávání 150,0 150,0

Poradenství, konzultace, studie 147,4 147,4

- GDPR - podíl MO (200,0) (200,0)

- GDPR - transfer na MmP (-72,6) (-72,6)

- ostatní poradenství, konzultace, studie (20,0) (20,0)

Ostatní služby 533,0 533,0

- příspěvek na stravování (143,0) (143,0)

- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (390,0) (390,0)

Opravy a udržování ÚMO 390,0 390,0

Cestovné 35,0 35,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb 1 080,0 1 080,0

Zřízení sprchového koutu v budově ÚMO 50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 14 725,0 14 725,0

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

Poradenství, konzultace, studie       70,0 70,0

Péče o zeleň 5 650,0 5 650,0

- zeleň (3 250,0) (3 250,0)

- seč trávníků (2 400,0) (2 400,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 900,0 1 900,0

Odpady 1 500,0 1 500,0

- zeleň (100,0) (100,0)

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

- komunální odpad (1 150,0) (1 150,0)

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 5,0 5,0
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Investice - životní prostředí (včetně PD) 3 450,0 3 450,0

- rekonstrukce hřiště u slona (1 000,0) (1 000,0)

- parter u knihovny (1 400,0) (1 400,0)

- drobné investice (200,0) (200,0)

- kontejnerové ohrádky Sluneční (850,0) (850,0)

Středisko úklidových prací 2 110,0 2 110,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 1 830,0 1 830,0

  - dohody 30,0 30,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 120,0 120,0

  - energie (voda, el. energie) 30,0 30,0

  - ostatní služby 80,0 80,0

    - příspěvek na stravování (50,0) (50,0)

    - ostatní služby (vč. služeb telekomunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 795,0 0,0 19 795,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 500,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Investice - doprava 15 185,0 0,0 15 185,0

- Družby - 2. etapa (3 395,0) (3 395,0)

- Lidická (2 300,0) (2 300,0)

- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - podíl MO (8 380,0) (+30,0) (8 410,0)

- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP (-8 300,0) (-8 300,0)

- Gagarinova - PD (250,0) (250,0)

- úpravy okolí Bajkalu (2 990,0) (2 990,0)

- PD na akce ITI (200,0) (200,0)

- stezka u zdymadla (2 050,0) (2 050,0)

- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa (1 400,0) (1 400,0)

- parkoviště Grusova - podíl MO (700,0) (-70,0) (630,0)

- chodníky v parku J. Srbka (700,0) (700,0)

- K. Šípka - PD (250,0) (250,0)

- Sever - centrum - PD (250,0) (250,0)

- Brožíkova - PD (250,0) (+40,0) (290,0)

- ostatní investice vč. PD (370,0) (370,0)

33 DOTACE A DARY 330,0 330,0

Rezerva na dotace 79,1 79,1

- dotace H. Machové - The Internat. Festival Jazz Dance Open 2018 4,1 4,1

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa 7,7 7,7

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a veřejnost 9,0 9,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 2018 13,7 13,7
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- dotace Maple Pool Club, z.s. - činnost, mezinár. juniorský turnaj 9,9 9,9

- dotace SOŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž žáků v Německu 3,3 3,3

- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. - činnost, turnaj, hokejbal do MŠ 15,2 15,2

- dotace MŠ Klubíčko - S národním bohatstvím na farmě 3,7 3,7

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XI. Festival pěveckých sborů 5,0 5,0

- dotace SK lyžařů Polabiny - pronájmy, permanentky 9,9 9,9

- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže 3,3 3,3

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a veřejnost 14,6 14,6

- dotace SK Lvíček - provoz klubu, dětský závod Lion Race 17,0 17,0

- dotace Rodinnému Integr. Centru z.s. - Tradiční svátky děti slaví v RIC 6,9 6,9

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - Polabiny - činnost Mladých hasičů 10,9 10,9

- dotace Gymnáziu Mozartova - Brána jazykům otevřená 3,0 3,0

- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - Komorní koncert 4,3 4,3

- dotace MŠ Zvoneček - rozšíření učebny pro keramickou dílnu 4,0 4,0

- dotace Univerzitě Pardubice - Noc vědců 2018 5,9 5,9

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS 2018 - 25. bienále 15,0 15,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a veřejnost 14,5 14,5

- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - muzikálové představení 20,0 20,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 50,0 50,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 596,5 2 596,5

Knihovna 1 266,0 1 266,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 659,0 659,0

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 40,0 40,0

- ostatní služby 107,0 107,0

   - příspěvek na stravování (17,0) (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb telekomunikací) (90,0) (90,0)

- běžné opravy a údržba 60,0 60,0

- úpravy knihovny 230,0 230,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 513,5 513,5

Vánoční akce 290,0 290,0

Masopust 25,0 25,0

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

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Polabinské čarodějnice 25,0 25,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II 20,0 20,0
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Pardubice na Labi 30,0 30,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 120,0 120,0

Besedy s občany 5,0 5,0

Rezerva na akce obvodu 15,0 15,0

REZERVY                                                                      2 757,5 2 757,5

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 10,0 10,0

Rezerva rozpočtu 2 667,5 2 667,5

VÝDAJE   CELKEM 53 934,4 0,0 53 934,4

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 7

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 431,8 431,8

Zůstatek účtu k 31.12.2017 61,7 61,7

PŘÍJMY CELKEM 493,5 493,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 215,0 215,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 61,0 61,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 25,0 25,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 60,5 60,5

CELKEM 493,5 493,5

na rok 2018

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 7)
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                    Příloha k usnesení RMO č. 9 ze dne 20. 11. 2018 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

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

 
                                                                                 
 

 

 

Plán práce na rok 2019 Knihovny městského obvodu Pardubice II 

 
1. Knihovní fond 
2. Elektronické služby 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
4. Vzdělávání zaměstnanců 

 
1. Knihovní fond  

- zajištění prací dle stanovených postupů pro práci s knihovním fondem 
- rozšiřování (nákup) dětské beletrie a naučné literatury pro děti 
- rozšiřování fondu naučné literatury pro dospělé  
- doplňování cizojazyčné literatury 
- doplňování fondu žádanými tituly 
- aktualizace záznamů starších knih  

Rozpis výdajů: 
- knihovní fond /nákup nových knih, periodik, turistických map/……………………………………………………… 150 000 Kč     

 
2. Elektronické služby 

- doplňování informací na webových stránkách knihovny, zveřejňování informací o akcích 
v knihovně, aktualitách, o knižních novinkách,…  

- zabezpečení provozu veřejného internetu 
 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

Měsíc Akce 

Leden Akce Babička čte pohádku – zapojení seniorů do akcí knihovny 

 Vyhodnocení soutěže Lovci perel za rok 2018 

 Zahájení soutěže Lovci perel na rok 2019 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Únor Výtvarná soutěž pro žáky MŠ a ZŠ  

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Březen Březen měsíc knihy – akce pro ZŠ 

 Velikonoční akce pro MŠ 

 Turnaj ve stolních hrách v době jarních prázdnin 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Duben Velikonoční dílna – ukázka pletení pomlázky a výroba velikonoční kraslice 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 
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Květen Vyhodnocení výtvarné soutěže a výstava vítězných prací v knihovně 

 Autorské čtení se historikem a spisovatelem p. Františkem Šebkem  

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červen Pasování prvňáčků na čtenáře – akce pro ZŠ 

 Den dětí ve spolupráci s DDM Alfa 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červenec Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle, malování,…) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 
 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Srpen Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle, malování,…) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 
 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Září Akce Babička čte pohádku – zapojení seniorů do akcí knihovny 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 
 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Říjen Týden knihoven – týden otevřených dveří, akce po celý týden 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Listopad Tvořivá dílna pro děti a dospělé – keramická dílna ve spolupráci s DDM Alfa 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 
 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Prosinec Vánoční dílna pro děti – výroba ozdob a zdobení vánočního stromečku 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 
 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

 
Rozpis výdajů: 
- aktivity knihovny pro děti a veřejnost……………………………………………………………………………………celkem 20.000 Kč 
/úhrady za pořízení materiálu, věcných darů jako cen do soutěží do maximální výše 400 Kč u jednotlivého daru, OON nebo 
služby, příp. další dle potřeby/ 
 

4. Vzdělávání zaměstnanců 
- účast na odborných vzdělávacích akcích organizovaných Krajskou knihovnou 

v Pardubicích 
- účast na školeních odborných institucí k problematice knihoven 
- sledování novinek z odborných knihovnických konferencí na internetu 

 
 
Příloha: Dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost  

 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 20. 11. 2018 usnesením č. 9. 
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Příloha k plánu práce na rok 2019  - dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

 
1. Materiál:       Březen měsíc knihy …………. 2000 Kč  

Prázdninové hraní………….… 3000 Kč 
Lovci perel /materiál/……… 2000 Kč  
Tvořivá dílna /materiál/…… 1000 Kč 

2. Dary:  Výtvarná soutěž………………. 1500 Kč 
Pasování prvňáčků……………5000 Kč + roční členství v knihovně zdarma 
Lovci perel…………………….… 2000 Kč 
Občerstvení ……………………… 200 Kč 
Dar /spisovatel/………………….300Kč 
Honorář………………………….…2500 Kč   

                    Rezerva………………………………500 Kč 
 
Materiál, dary – ceny do soutěží, OON, služby………………………………………………………………20.000 Kč 

 

Název akce 
Okruh 

účastníků/počet 
Zaměření Financované výdaje na akci Výdaje 

Březen měsíc knihy, 
velikonoční a vánoční 

akce, spolupráce s MŠ a 
ZŠ 

žáci ZŠ, děti MŠ 
/180/50/50/300 

celkem 580  

Propagace knihovny 
nabídka a organizace 
knihovny 

Materiál: oboustranně potištěné záložky 
motivující ke čtení s informacemi o 

knihovně (zobrazeno logo knihovny a MO II, 
otevírací doba, kontakt, omalovánka…) 

k propagaci knihovny 

2000 

Výtvarná soutěž pro žáky 
1. – 5. ročníku ZŠ a MŠ 

Děti/100 Práce s dětmi  
Dary: Odměna pro první tři vítěze v každé 

kategorii 
1500 

Pasování prvňáčků žáci ZŠ/100 
Práce s dětmi -

motivace ke čtení, 
význam knihoven 

Dary: knížka nebo časopis do 50 Kč jako 
uvítání dítěte mezi čtenáře 

5000 

Lovci perel děti/60 

Účast dětských 
čtenářů knihovny 

v celostátní soutěži 
dle stanovených 

pravidel 

Materiál: drobné odměny do „směnného 
krámku“ dle pravidel soutěže – perly, tužky, 
papírové skládačky, bločky, vystřihovánky,… 
Dary: knihy nebo vědomostní hry pro vítěze 

celé soutěže  

4000 

Prázdninové hraní, Turnaj 
ve stolních hrách, hry dětí 

v knihovně 
děti/40 

Propagace knihovny 
jako místa aktivního 

odpočinku a 
setkávání dětí 

Materiál: stolní hry 3000 

Autorské čtení se 
spisovatelem a historikem 

F. Šebkem 
dospělí Propagace knihovny Honorář, občerstvení, dar 3000 

Tvořivá dílna pro děti -
výtvarné potřeby  

děti/200 Práce s dětmi 
Materiál: výtvarné potřeby, např. stuhy, 

pastelky, špejle, korálky … 
1000 

Rezerva    500 
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Příloha k usnesení  RMO  č. 12 ze dne 20. 11. 2018 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 
 

Projekt č. 12/2018           Organizace vánočních akcí v městském obvodě     

Pardubice II v roce 2018 

 
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 akce jako vlastní aktivity. 

1) Vánoční prodej v prostoru centra Polabiny 2 (ul. Prodloužená) na západní a severní 
straně s tradičním prodejem včetně možného prodeje a konzumace alkoholických 
nápojů. Obsazení prodejních míst je v kompetenci městského obvodu. Vánoční 
prodej je organizován jako akce městského obvodu – prodej je tedy osvobozen od 
poplatků. 

2) Rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2018 od 17 h v prostoru centra Polabiny 2 
včetně doprovodného programu - zpívání vánočních koled za účasti dětí ZŠ Pol. 1 – 
Montessori, ZŠ Pol. 2, ZŠ Pol. 3 a ZUŠ Polabiny.  

3) Tradiční vánoční koncert s koledami, který se uskuteční 24. 12. 2018 v prostranství Na 
Pergole. 

Termín:              26. 11. – 30. 11. 2018 /10:00 – 19:00 h/ - vánoční prodej 
30. 11. 2018 /17:00 h/ - slavnostní rozsvícení vánočních stromů  

  24. 12. 2018 /11:00 h/ - vánoční koncert s koledami 
 
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 2018. 
                             
Rozpočet:          290.000,- Kč 
 
Výdaje:              Výdaje vynaložené na technické a materiálové zabezpečení (např. instalace osvětlení 

vánočních stromů, světelná výzdoba, úhrada 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 20. 11. 2018 usnesením 
č. 12. 
 
starosta                     


