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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 18. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 4. 11. 2019 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová (od 16:40 hod.), 

Ing. František Weisbauer 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 

Omluven: --- 
 

Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. Lubomír Hanzlík navrhl doplnění programu o další bod – Poskytnutí mimořádné 
odměny uvolněnému členu zastupitelstva. Starosta navrhoval tento bod nezařazovat. Ostatní členové 
rady však se zařazením souhlasili a nově navržený bod byl zařazen do programu. 
 
Program:  
1. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2020 
2. Projekt na organizaci vánočních akcí v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 
3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
4. Poskytnutí odměn členům komise rady 
5. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
6. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2020 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
8. Smlouvy 
9. Poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva 
10. Diskuse 
 
Poté starosta představil pozvaného hosta xxx ze Služeb města Pardubic. Ten přednesl své návrhy a 
požadavky pro další spolupráci s MO Pardubice II – k bodu 8 programu. Poté jednání rady opustil. 
Jednání pokračovalo dle programu. 
 
1. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2020 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 162 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2020 takto: 
 
rada městského obvodu   
13. 1., 3. 2., 24. 2., 16. 3.,  
6. 4., 27. 4., 18. 5., 8. 6., 24. 6., 
20. 7., 10. 8., 7. 9., 23. 9.,  
19. 10., 9. 11., 30. 11., 16. 12.                                                   
 
 
zastupitelstvo městského obvodu 
19. 2., 22. 4., 24. 6., 23. 9., 16. 12.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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2. Projekt na organizaci vánočních akcí v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 163 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 10/2019 - Organizace 
vánočních akcí v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 164 
Rada městského obvodu Pardubice II uděluje paní xxx, jakožto pořadatelce Vánočního benefičního trhu, 
výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Vánoční benefiční trh, která se koná dne 29. 
11. 2019 v době od 13:00 do 21:00 hodin v ulici Lonkova 512. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 165 
Rada městského obvodu Pardubice II uděluje Městskému obvodu Pardubice II, jakožto pořadateli 
Vánočních akcí v obvodě, výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Vánoční prodej a 
rozsvícení Vánočního stromu organizovaném v týdnu od 25. 11. 2019 do 29. 11. 2019. Prodej a 
konzumace alkoholických nápojů je možný v době od 10:00 do 19:00 hodin v ul. Prodloužená /na 
náměstí Polabiny II/. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí odměn členům komise rady 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 166 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi 

v roce 2019 členům Komise školství, kultury a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx     1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 11. 12. 2019 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Zprávu uvedla tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 167 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- projednala návrh starosty městského obvodu na poskytnutí odměny členům finančního výboru 
zastupitelstva xxx a xxx (nečlenům zastupitelstva) ve výši 1 500,- Kč za práci ve finančním výboru v roce 
2019 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
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T: 11. 12. 2019 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2020 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 168 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje předložený plán práce Knihovny městského obvodu 
Pardubice II na rok 2020, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina informoval členy rady, že první 2 návrhy na usnesení týkající se veřejného osvětlení již 
jednou byly projednávány a poté staženy z projednávání. Ing. Řezanina seznámil přítomné 
s provedenými úpravami projektů.  Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 169 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Veřejné osvětlení Pardubice, ul. 

Brožíkova, Sedláčkova - oprava“ na základě požadavku správce VO na světelně technické řešení dle PD 

xxx, projektanta elektro, pro investora Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice.  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 170 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Veřejné osvětlení Pardubice – ul. 

Mozartova – oprava“ na základě požadavku správce VO na světelně technické řešení dle PD xxx, 

projektanta elektro, pro investora Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 171 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová 

s.r.o. a bytových domů III sestry – lokalita Pardubice Trnová“ dle PD xxx, Ateliér malých okružních 

křižovatek na základě požadavku CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha – 

Čakovice z důvodu rekonstrukce a prostorové úpravy křižovatky na ul. J.Potůčka. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Smlouvy 
Návrh na uzavření smlouvy o úklidu přednesla tajemnice. S ostatními návrhy na usnesení seznámil 
přítomné Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 172 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování úklidových služeb 
s dodavatelem xxx od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 s odměnou za provádění úklidu v budově úřadu a 
budově knihovny městského obvodu v celkové výši 18 800,- Kč měsíčně. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Před hlasováním o dalších návrzích proběhla diskuse, kdy starosta spolu s Ing. Řezaninou objasňovali 
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současnou situaci a došlo k vyhodnocení návrhů Služeb města Pardubic. Městský obvod nemá v úmyslu 
iniciovat vypovězení smlouvy se Službami města Pardubic, nicméně požaduje další jednání o rozsahu a 
upřesnění prací pro případné nové smlouvy. 
 
Usnesení č. 173 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se Službami 
města Pardubic se Službami města Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v letech 2019 až 2022 v MO 
Pardubice II“, jehož předmětem je navýšení ceny za letošní seč o 186 487,40 Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb se Službami 
města Pardubic a.s. (ošetřování veřejné zeleně aj. v roce 2021) s cenou 6 105 630,- Kč bez DPH. Konečná 
cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlování při měsíční fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 0 proti 2 zdržel se 3    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Před jednáním o bodu 9 programu starosta předal řízení jednání místostarostovi a opustil jednací 
místnost. 
 
9. Poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva 
Zprávu přednesl pan Hanzlík, který navrhl poskytnutí mimořádné odměny pro starostu za mimořádné 
práce pro městský obvod nad rámec zákonných povinností, zejména za osobní podíl na organizování, 
přípravě a vlastním průběhu Staročeské polabinské pouti, která se konala 28. 9. 2019. Před hlasováním 
proběhla diskuse o výši odměny. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 174 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- projednala návrh na poskytnutí mimořádné odměny ve výši 30 000,- Kč starostovi městského 

obvodu Mgr. Bc. Radku Hejnému za mimořádné práce pro městský obvod nad rámec zákonných 
povinností, zejména za osobní podíl na organizování, přípravě a vlastním průběhu Staročeské 
polabinské pouti a dále za osobní podíl na zajišťování prací v rámci schválených projektů k aktivitám 
městského obvodu v roce 2019 

- ukládá předložit tento návrh na zasedání zastupitelstva a doporučuje jej ke schválení 
T: 11. 12. 2019 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Po hlasování se starosta do jednací místnosti vrátil a jednání pokračovalo bodem 10. 
 
10. Diskuse 
Ing. Řezanina seznámil radní se sumarizovanými připomínkami SVJ, domovních samospráv a OHA MmP 
k architektonické studii Sídliště Pardubice – Sever, revitalizace veřejného prostranství. Proběhla diskuse. 
Následovat bude vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci. 
 
 
Přílohy k usnesení: 163, 168 
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 
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…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
                místostarosta                                                   starosta 

 
Datum vyhotovení zápisu: 5. 11. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



 

 

 

 

                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 163 ze dne 4. 11. 2019 
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Projekt č. 10/2019 Organizace vánočních akcí v městském obvodě  

Pardubice II v roce 2019 

 
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 29. 11. 2019 od 17 h v prostoru centra Polabiny 2 
včetně doprovodného programu - zpívání vánočních koled za účasti dětí 
ZŠ Pol. 1-Montessori, ZŠ Pol. 3 a ZUŠ Polabiny.  

3) Tradiční vánoční koncert s koledami, který se uskuteční 24. 12. 2019 v prostranství 
Na Pergole. 

Termín:              25. 11. – 29. 11. 2019 (11:00-18:00 h) - vánoční prodej 
29. 11. 2019 (17:00 h) - slavnostní rozsvícení vánočních stromů  

  24. 12. 2019 (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 2019. 
                             
Rozpočet: 300.000,- 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, služby 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 4. 11. 2019 usnesením 
č. 163. 
 
starosta                     



 
Příloha k usnesení RMO č. 168 ze dne 4. 11. 2019 
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Plán práce na rok 2020 Knihovny městského obvodu Pardubice II 

 

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

 
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, audioknih, periodik/……………………………………………………… 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 2019 

 Zahájení soutěže Lovci perel na rok 2020 

 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 velikonočního zvířátka 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 
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 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Květen Vyhodnocení výtvarné soutěže a výstava vítězných prací v knihovně 

 Autorské čtení s 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, tvoření a hry pro děti 

 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 

Listopad Tvořivá dílna pro děti a dospělé – výroba podzimních dekorací 

 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 

 
5. Údržba prostor knihovny 

- nátěr topení…………………………………………………………………………………………celkem 40.000 Kč 
 

Příloha: Dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost  
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Příloha k plánu práce na rok 2020 - dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

 
1. Materiál:       Březen měsíc knihy …………. 1000 Kč  

Prázdninové hraní - hry….… 5000 Kč 
Tvořivá dílna /materiál/…… 1000 Kč 

2. Dary:  Výtvarná soutěž………………. 2000 Kč 
Pasování prvňáčků……………5000 Kč + roční členství v knihovně zdarma 
Lovci perel…………………….… 4000 Kč 
Občerstvení ……………………… 200 Kč 
Dar /spisovatel/………………….300Kč 
Honorář………………………….…1000 Kč   

                    Rezerva……………………………….500Kč 
 
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 

1000 

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

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

kategorii 
2000 

Pasování prvňáčků žáci ZŠ/100 
Práce s dětmi -

motivace ke čtení, 
význam knihoven 

Dary: knížka nebo časopis do 60 Kč jako 
uvítání dítěte mezi čtenáře 

5000 

Lovci perel děti/60 

Účast dětských 
čtenářů knihovny 

v celostátní soutěži 
dle stanovených 

pravidel 

Dary: drobné odměny do „směnného 
krámku“ dle pravidel soutěže – perly, tužky, 
papírové skládačky, bločky, vystřihovánky,… 

Dary pro vítěze celé soutěže: knihy nebo 
vědomostní hry 

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 5000 

Autorské čtení se 
spisovatelem a historikem 

F. Šebkem 
dospělí Propagace knihovny Honorář, občerstvení, dar 1500 

Tvořivá dílna pro děti -
výtvarné potřeby  

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

pastelky, špejle, korálky … 
1000 

Rezerva    500 


