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Z á p i s 
z 13. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 3. 6. 2015 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128. 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek  Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík /od bodu 3/,   
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD 
Omluveni:  Bc. Marta Vitochová 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Nebytové prostory 
2. Návrh statutu komise školství, kultury, mládeže a sportu 
3. Sjednávání dohod o pracích mimo pracovní poměr 
4. Používání motorových vozidel a zajištění dopravy 
5. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
6. Žádosti - nakládání s pozemky 
7. Povolení noční produkce po 22. hodině 
8. Poskytnutí peněžitých darů 
9. Rozpočtové opatření č. 3 
10. Pojmenování veřejného prostranství 
11. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 24. 6. 2015 
12. Diskuse 
 
1. Nebytové prostory 
M. Boháčková informovalo o záměru pronajmout nebytové prostory v ulici U Josefa 118 a tím snížení 
výměry pronajatých prostor  LHŠ a SOU umístěné v budově. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 113 
Rada městského obvodu projednala záměr změny nájemní smlouvy ze dne 10. 8.1998 ve znění dodatků 
č. 1 až 8, se spol. Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o., IČ 
620 29 754, se sídlem U Josefa 118 Pardubice, která bude spočívat ve snížení výměry z 2715,40 m2 na 
2631,30 m2 bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Návrh statutu komise školství, kultury, mládeže a sportu 
Starosta seznámil členy rady s návrhem nového statutu komise školství, kulturu, mládež a sport/komise 
rady/. K návrhu nebyly připomínky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 114 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh statutu komise školství, kultury, 
mládeže a sportu, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Sjednávání dohod o pracích mimo pracovní poměr 
Radě městského obvodu byl předložen nový vnitřní předpis k postupu při uzavírání dohod o pracích 
mimo pracovní poměr městským obvodem.  Hlasováno o návrhu:  
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Usnesení č. 115 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje nový vnitřní předpis  s č. 029 – Sjednávání 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Používání motorových vozidel a zajištění dopravy 
M. Boháčková podala informaci o novém vnitřním předpisu k používání motorových vozidel a zajištění 
dopravy v podmínkách městského obvodu. S ohledem na to, že stávající předpis upravoval podmínky na 
zaměstnance a nyní používá osobní automobil i starosta městského obvodu, byly provedeny potřebné 
změny. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 116 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje nový vnitřního předpisu č. 005 – Používání 
motorových vozidel a zajištění dopravy, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
M. Boháčková informovala o návrhu nového předpisu k poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva městského obvodu, předpis schvaluje zastupitelstvo městského obvodu.  Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 117 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh nového vnitřního předpisu č. 022 – Poskytování 
cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II a ukládá předložit tento 
vnitřní předpis zastupitelstvu městského obvodu ke schválení.  
Z: M. Boháčková, tajemník 
T: 24. 6. 2015 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti - nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o podaných žádostech, k prvému návrhu nebyly vzneseny připomínky, u 
druhého návrhu doporučeno sdělit hlavnímu odboru hlavního architekta města posoudit vzhled vstupů 
do domu, k dalším dvěma návrhům vedena diskuse o významu směny pro město. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 118 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnost ARZE s.r.o. o nájem stavební 
parcely č. 6923 o výměře 662 m² k.ú. Pardubice, na které stojí stavba č.p. 452 (výměník v ul. kpt. 
Bartoše).  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 119 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti Společenství vlastníků jednotek Lonkova 
489 – 494 o nájem části pozemku 3710/8 o výměře 9 m2 k.ú. Pardubice za účelem stavebních úprav 2 
vstupů do bytového domu u vchodu čp. 489 a čp. 490 ul. Lonkova.   
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 120 
Rada městského obvodu Pardubice II nedoporučuje žádosti Otakara Weinera, Vlastimila Zadiny a 
Danuše Weinerové o směnu níže uvedených pozemků formou bezúplatných převodů: 
- bezúplatný převod části pozemku 1636/4 o výměře cca 2400 m² do vlastnictví města,  
- bezúplatný převod části pozemku 1635/7 o výměře cca 2400 m² k.ú. Pardubice z vlastnictví města do 
vlastnictví žadatelů z důvodu znevýhodnění pozemku při jeho využití městem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 121 
Rada městského obvodu Pardubice II nedoporučuje žádost Jaroslava Koníře o směnu níže uvedených 
pozemků formou bezúplatných převodů:  
- bezúplatný převod části pozemku 1621/1 o výměře cca 2056 m² do vlastnictví města,  
- bezúplatný převod části pozemku 1635/7 o výměře cca 2056 m² k.ú. Pardubice z vlastnictví města do 
vlastnictví žadatele z důvodu znevýhodnění pozemku při jeho využití městem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Povolení noční produkce po 22. hodině 
Podána informace o konání závodů dračích lodí v lokalitě městského obvodu a žádosti o hudební 
produkci po 22. hodině. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 122 
Rada městského obvodu povoluje organizaci Dračí Legie Pardubice, IČ 27029883, se sídlem Chelčického 
538, Pardubice, noční hudební produkci po 22. hodině při ukončení závodů dračích lodí na řece Labi, 
která se bude konat dne 6. 6. 2015 v areálu loděnice Arosa, a to s podmínkou, že reproduktory budou 
směrovány tak, aby byla hluková zátěž obytných částí města co nejmenší. Hudební produkce bude 
ukončena nejpozději v 01:00 hodin 7. 6. 2015. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Poskytnutí peněžitých darů 
Starosta odůvodnil podání návrhů na poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městského obvodu na rok 
2015, místostarosta odůvodnil svůj návrh na poskytnutí peněžitého daru ze své rezervy v rozpočtu na 
rok 2015. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 123 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč ***** z rozpočtu městského obvodu 

Pardubice II na rok 2015 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 124 
Rada městského obvodu  
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč ***** z rozpočtu městského obvodu 

Pardubice II na rok 2015 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 125 
Rada městského obvodu  
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Sportovnímu klubu Pardubice – Polabiny, 

Brožíkova 432, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2015  
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 126 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000 Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů NEZLOMENI, 

Bělehradská 513, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2015  
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 127 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000 Kč Oblastní pobočce SONS, Bělehradská 384, 

Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2015 (přesun 
z rezervy místostarosty do kapitoly příspěvky a dary) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Rozpočtové opatření č. 3 
M. Boháčková odůvodnila provedené změny v rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatřením č. 3. Do 
rozpočtu se zapojuje nový příjem – finanční dary (darovací smlouvy s konkrétním určením použití). 
V současné době není vnitřním předpisem ošetřena možnost provádět zařazení příjmů formou 
finančních darů a jejich následné zařazení do výdajů rozpočtu radou městského obvodu, takže by při 
každém příjmu z darovací smlouvy muselo rozpočtové opatření schvalovat zastupitelstvo městského 
obvodu. Proto bude podán návrh, aby zastupitelstvo městského obvodu v tomto případě vyhradilo tuto 
pravomoc radě městského obvodu, a to z důvodu rychlého zařazení finančních darů do příjmů i výdajů. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 128 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 

schválit 
T: 24.6.2015 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Pojmenování veřejného prostranství 
Starosta předložil radě městského obvodu návrh na pojmenování veřejného prostranství  po zemřelém 
starostovi městského obvodu Jiřím Srbkovi s uvedením konkrétní lokality 
Usnesení č. 129 
Rada městského obvodu navrhuje pojmenovat veřejné prostranství názvem Park Jiřího Srbka v lokalitě 
městského obvodu Pardubice II (Polabiny IV) po zemřelém dlouholetém starostovi městského obvodu 
Pardubice II Jiřím Srbkovi podle vyznačení v příloze tohoto usnesení.  
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 24. 6. 2015 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 130 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II  
dne 24. 6. 2015 takto: 
1. Zpráva starosty a místostarosty 
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2014 
3. Cestovní náhrady členů zastupitelstva městského obvodu 
4. Rozpočtové opatření č. 3 
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 
6. Informativní zpráva o činnosti knihovny městského obvodu 
7. Pojmenování veřejného prostranství 
8. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
12. Diskuse 
- starosta informoval o pracovní cestě do Kolína ve věci posouzení hřiště pro discgolf dne 12. 6. 2015 a 
vyzval k účasti ještě jednoho zástupce rady, zúčastní se místostarosta Milan Drahoš 
- starosta seznámil členy rady s výsledkem sledování rychlosti jízdy v ulici Kunětická /na základě stížností 
zadáno měření/- statistický graf ze sledování od 14. 5 do 25. 5. 2015; rychlost je skutečně omezena, 
neprokázala se nadměrná rychlost 
- starosta informoval o financování ul. Studentská - dle neoficiálních informací byla ve VŘ vysoutěžena 
cena okolo 8 mil. Dle informace paní Harišové (MmP) byla obvodu přiznána dotace MMR z programu 
regenerace panelových sídlišť ve výši 4 mil. 

 
 
 
Přílohy k usnesení č. 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128,129 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 5. 6. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení č. 114 
 

 

 

S t a t u t 

komise školství, kultury, mládeže a sportu 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Komise školství, kultury, mládeže a sportu (dále jen komise) je zřízena jako iniciativní a poradní 
orgán Rady městského obvodu Pardubice II podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

2. Komise je zřizována a rušena usnesením rady městského obvodu. Počet členů komise stanovuje, 
předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada městského obvodu. 
 Starosta jmenuje tajemníka komise pro výkon administrativních záležitostí komise. 

3. Činnost komise řídí rada městského obvodu. 
4. Rada městského obvodu projednává návrhy a doporučení z jednání komise. 
 

II. 
Kompetence komise 

1. Rada městského obvodu pověřuje komisi  
- posouzením a vyhodnocením předložených žádostí o dotace v souladu s vyhlášenými programy 

financovanými z rozpočtu městského obvodu, 
- zpracováním stanovisek k přijímaným opatřením v oblasti školství z úrovně města /optimalizace 

školství, školské obvody,../, 
- projednáváním organizačního a finančního zabezpečení aktivit městského obvodu v oblasti 

kultury, práce s mládeží a sportu včetně účasti členů komise na konkrétním zabezpečení aktivit 
/projekty/, 

- plněním dalších konkrétních úkolů stanovených usneseními rady městského obvodu; tato musí 
být v souladu s postavením komise a jejich splnění je v reálných možnostech. 

2. Rada městského obvodu pověřuje předsedu komise 
- zpracováním a předkládáním zpráv pro rozhodování na jednání rady městského obvodu, 
- zpracováním a předkládáním zpráv na zasedání zastupitelstva městského obvodu z pověření 

rady městského obvodu /nebo spolu se starostou nebo jiným radním/, 
- účastnit se jednání rady městského obvodu při projednávání záležitostí z činnosti komise.       

3. Komise může vykonávat svou činnost i z vlastní iniciativy s ohledem na potřeby městského obvodu 
v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu. O této činnosti informuje předseda komise radu 
městského obvodu.        

 
III. 

Jednání komise 
1. Komise se schází dle potřeby tak, aby byly projednávány záležitosti z činnosti komise před 

projednáváním, případně schvalování v radě či zastupitelstvu městského obvodu. 
2. Jednání komise jsou neveřejná, pokud komise nerozhodne jinak. 
3. Jednání komise se může účastnit kterýkoliv člen rady městského obvodu. 
4. Jednání komise připravuje a řídí předseda komise nebo (v případě jeho nepřítomnosti) jím pověřený 

člen komise. Podmínkou jednání komise je účast nadpoloviční většiny členů. 
5. Z jednání komise se pořizuje zápis, který obsahuje datum jednání a účast členů, případně hostů, 

program jednání, záznam o projednávaných bodech programu, usnesení komise k projednávaným 
bodům programu. Obsahem usnesení jsou návrhy, náměty včetně doporučení komise. O usnesení 
je hlasováno. Komise se usnáší většinou hlasů všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. 
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6. Usnesení z jednání komise jsou podkladem pro jednání a stanovení dalšího postupu radou 
městského obvodu.  

7. Zápis z jednání včetně návrhů zpráv k projednání předseda komise předává starostovi nebo 
tajemníkovi úřadu městského obvodu pro zabezpečení dalšího kontaktu s radou městského obvodu 
a k archivaci. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Statut komise školství, kultury, mládeže a sportu nabývá účinnosti dnem 4. 6. 2015; současně se ruší 

statut ze dne 29. 3. 2007. 
2. Statut komise školství, kultury, mládeže a sportu byl schválen Radou městského obvodu Pardubice 

II dne 3. 6. 2015 usnesením č. 
 
 
 
   
 
starosta                                           
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Příloha k usnesení č. 115 
 

 

 
Vnitřní předpis č. 029 

 

Sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

Tímto vnitřním předpisem se upravují postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (dále jen dohody) v podmínkách 
Městského obvodu Pardubice II (dále jen městský obvod), tj. na práce pro městský obvod, pro Úřad 
městského obvodu Pardubice II (dále jen úřad)a pro organizační složky městského obvodu. 
 
1. O výkonu práce na základě požadavku starosty, vedoucích zaměstnanců úřadu městského obvodu a 
organizačních složek městského obvodu rozhoduje starosta městského obvodu, podepisuje dohody. 
 
2. Dohody se sjednávají za podmínky, že se jedná o práci, která nemusí být konána pravidelně v rámci 
předem stanoveného rozvržení pracovní doby nebo se jedná o práci nárazovou vyžadující po určitou 
dobu zajištění jejího výkonu více zaměstnanci a rozsah požadované pracovní činnosti nepřesáhne 
zákoníkem práce stanovené limity pro sjednávání těchto dohod /300 hodin v kalendářním roce nebo 
postačuje její výkon průměrně do poloviny stanovené týdenní pracovní doby/. 
 
3. Dohody lze sjednat zpravidla na práce např.  
- manuálního charakteru /úklid v budovách úřadu, úklid veřejných prostranství v městském obvodě, 
výpomoc v knihovně městského obvodu, manipulace s materiálem při organizaci a zajišťování voleb 
v městském obvodě, při stěhování nábytku v budovách užívaných městským obvodem, případně další 
provozní práce, 
-   organizačního zabezpečení aktivit městského obvodu po veřejnost 
- při zastupování dlouhodobě nepřítomného zaměstnance, který není úředníkem dle zákona č. 
312/2002 Sb. 
-  na jednorázové činnosti /poradenství, konzultace,../s omezeným rozsahem práce.     
 
4. Je-li o výkonu práce na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle 
bodu 2 a 3 tohoto předpisu rozhodnuto, se zaměstnancem se vyhotoví písemná dohoda o provedení 
práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Dohody sjednává tajemník úřadu městského obvodu, který 
odpovídá za sjednání dohody po formální stránce v souladu s ustanoveními § 74 a § 77 ZP, za povinné 
náležitosti obsahu dohody včetně sjednání v maximálně možném rozsahu. 
 
5. O výši odměny za výkon práce nebo způsobu jejího určení na základě požadavku příslušného 
vedoucího zaměstnance rozhoduje starosta. 
 
6. Při skončení dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti se vydává potvrzení o 
zaměstnání. Potvrzení vydává tajemník úřadu městského obvodu. 
 
7. Tento vnitřní předpis byl projednán a schválen v Radě městského obvodu Pardubice II dne 3. 6. 2015 
usnesením č.  
 
 
 
starosta    
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

Příloha k usnesení č. 116 
 

 

 
Vnitřní předpis č. 005 

 
POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
Čl. l 

Tímto vnitřním předpisem se upravují podmínky pro používání osobního silničního motorového vozidla 
/dále jen služební vozidlo/, zajištění a organizace jeho provozu v podmínkách Městského obvodu 
Pardubice II, tj. používání vozidla starostou městského obvodu /dále jen starosta/, zaměstnanci úřadu 
městského obvodu, případně zaměstnanci organizačních složek městského obvodu /dále jen 
zaměstnanci/, a související odpovědnost. 

Čl. 2 
Odpovědným zaměstnancem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí fyzická osoba v pracovním 
poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – městskému obvodu Pardubice II a starosta. 
Služebním vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo, u něhož je jeho majitel v technickém průkaze 
zapsáno Město Pardubice – městský obvodu Pardubice II. 
Vlastním osobním vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo, které není určeno k hromadné dopravě 
osob, jehož držitelem podle technického průkazu je zaměstnanec, starosta nebo jejich rodinný 
příslušník. 

II. 
Používání silničních motorových vozidel 

Čl. 3 
1. V podmínkách Městského obvodu Pardubice II je používáno služební vozidlo bez přiděleného 

řidiče z povolání. Služební vozidlo je určeno k plnění úkolů při pracovních cestách. Za řízení 
tohoto vozidla není zaměstnancům poskytována odměna. 

2. Služební vozidlo může používat pouze zaměstnanec, který: 
a) má předepsané oprávnění k řízení používaného vozidla, 
b) absolvoval školení z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, 

údržbě a opravách vozidel podle příslušného právního předpisu 
c) plní ustanovení tohoto vnitřního předpisu. 

3. Seznam zaměstnanců, kteří mohou řídit služební vozidlo, sestavuje tajemník úřadu na každý 
kalendářní rok /příloha č. 1 – vzor/. 

4. Služební vozidlo je používáno k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností 
zaměstnanců a starosty městského obvodu, přičemž řízení vozidla je umožněno pouze 
zaměstnancům dle bodu 3 a starostovi. 

5. Souhlas k použití služebního vozidla dává svým podpisem tajemník úřadu nebo starosta. 
6. Za pracovní cestu je rovněž považována jízda zaměstnance nebo odvoz zaměstnanců ze 

zaměstnání, mají-li z příkazu nadřízeného začít práci v časných ranních hodinách (před 6.00 
hod.) nebo ji skončit v pozdních večerních hodinách (po 22.00 hod.) a nemůže být použito 
veřejné hromadné dopravy nebo by došlo k velkému časovému prodlení při čekání na spoj pro 
jízdu na pracoviště nebo pro návrat z pracoviště, dále je pracovní cestou odvoz zaměstnance 
k lékařskému ošetření z důvodu náhlého onemocnění nebo úrazu na pracovišti, případně odvoz 
z pracoviště do místa bydliště. 

7. Použití služebního vozidla k soukromým účelům není povoleno. 
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Čl. 4 
1. Použití vlastního osobního vozidla zaměstnancem, starostou při pracovní cestě je možné pouze 

v případě, že nelze využít služební vozidlo. Se zaměstnancem či starostou bude uzavřena 
dohoda /příloha č. 2 – vzor/. Dohodu uzavírá se zaměstnancem tajemník úřadu, se starostou 
místostarosta. 

2. Za použití vlastního osobního vozidla poskytne zaměstnavatel zaměstnanci či starostovi 
náhradu ve výši stanovené právními předpisy. Náhrada se uplatní při vyúčtování cestovních 
náhrad. 

III. 
Účast při dopravní nehodě 

Čl. 5 
1. Dopravní nehodu vzniklou při provozu služebního vozidla bez rozdílu, zda byla zaviněna jím, 

nebo řidičem cizího vozidla, a bez ohledu na výši škody, řidič neprodleně hlásí orgánům Policie 
ČR, správci osobního automobilu, příp. tajemníkovi úřadu. 

2. Řidič nahlásí podrobný popis, kdy, jak a kde k nehodě došlo, rozsah škod vzniklých na služebním 
vozidle, jiném majetku nebo zdraví cestujících a výsledky šetření orgánů Policie ČR. Dále zjistí 
státní poznávací značku cizího vozidla, které je účastníkem dopravní nehody, zaznamená čas, 
kdy se nehoda stala, a všechny ostatní náležitosti pro zpřesnění situace. Dle možností řidič dbá 
na to, aby orgány Policie ČR ihned za přítomnosti účastníků nehody sepsaly o případu podrobný 
protokol. Pokud je to možné, řidič nepřipustí, aby se účastníci nehody vzdálili z místa nehody 
před příchodem orgánů Policie ČR, zjistí totožnost držitele cizího vozidla a jeho řidiče, popř. 
spolucestujících a zajistí svědky nehody. 

3. V případě dopravní nehody nebo škody vzniklé při jízdě služebním vozidlem, na niž se vztahuje 
zákonné pojištění odpovědnosti, ohlásí správce osobního automobilu tuto pojistnou událost na 
předepsaném formuláři příslušné pojišťovně, resp. předá na Magistrát města Pardubice k řešení 
dle společné smlouvy o pojištění motorových vozidel. 

4. Povinnosti podle odst. 1 a 2 má starosta i zaměstnanec při použití služebního vozidla a starosta i 
zaměstnanec při užívání vlastního vozidla při pracovní cestě (Čl. 4). 

5. Odpovědnost organizace za pracovní úraz zaměstnance, k němuž došlo při dopravní nehodě, i 
za škodu, která zaměstnanci vznikla na jeho vlastním vozidle při jeho použití k pracovní cestě, se 
řídí příslušnými právními předpisy. 

IV. 
Organizace dopravy 

Čl. 6 
1. Zajištěním funkcí dopravy, resp. správou služebního vozidla, je pověřen vedoucí odboru 

životního prostředí a dopravy ÚMO Pardubice II /správce/.  
2. Povinností správce je zejména 

- přihlášení vozidla u příslušného správního orgánu, hlášení změn 
- udržovat dobrý technický stav i vzhled vozidla 
- zabezpečení platnosti státní technické kontroly a splnění emisních limitů 
- zabezpečovat opravy a běžnou údržbu vozidla 
- sepisovat protokol o škodách na vozidle, příp. ztrátě jejich vybavení 
- sledovat skutečnou spotřebu pohonných hmot, vyhodnocovat spotřebu pohonných 

hmot, z vyhodnocení zpracovat protokol za období 3 měsíců 
- vést Knihu jízd dle požadavků 

 
Čl. 7 

1. Služební vozidlo používají zaměstnanci a starosta na základě požadavků v dohodě se správcem 
vozidla.  

2. Klíče od vozidla včetně potřebných dokladů vyzvedne zaměstnanec u správce vozidla před 
jízdou. V případě nepřítomnosti správce jsou k vyzvednutí náhradní klíče u tajemníka úřadu. 
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Čl. 8 
1. Povinností řidičů je zejména 

- účastnit se předepsaných školení řidičů 
- udržovat převzaté vozidlo v čistotě a stavu, který zajišťuje spolehlivou provozní 

způsobilost, hospodárnost provozu a pohotovost 
- upozornit na všechny zjištěné závady správce vozidla 
- vést záznam v Knize jízd /datum jízdy, místo jednání, účel, odjezd-příjezd, počet km, 

podpisy/; oprávněnou osobou k souhlasu /podpisu/ s jízdou je tajemník, příp. starosta. 
- uhradit ze svých prostředků pokutu uloženou mu orgány policie za zaviněné porušení 

předpisů upravujících podmínky provozu silničních motorových vozidel na pozemních 
komunikacích 

Čl. 9 
1. Pohonné hmoty pro služební vozidlo se nakupují za hotové. 
2. Účetní doklady o nákupu pohonných hmot za hotové se proplácejí v pokladně úřadu. 
3. Řidiči hmotně odpovídají za převzetí peněžní hotovosti jako zálohy na nákup pohonných hmot.  
4. Správce vozidla odpovídá za zásobu a čerpání pohonných hmot, na tyto hodnoty uzavírá 

dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.  
5. Spotřeba pohonných hmot se musí pohybovat v mezích předepsané normy spotřeby pro 

používané vozidlo. V případě zjištění nadspotřeby, správce zabezpečí technickou prohlídku. 
Za nadspotřebu nebude považována vyšší spotřeba, která bude vázána za provoz vozidla při 
převážném používání k dopravě ve městě. 
 

Čl. 10 
1. Služební vozidlo parkuje po skončení výkonu na určeném místě. 
2. Výjimečné parkování v místě bydliště zaměstnance v odůvodněných případech schvaluje 

tajemník úřadu, případně starosta. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 11 
1. Kontrolu dodržování tohoto předpisu vykonává tajemník úřadu. 
2. Vnitřní předpis č. 005 nabývá účinnosti dnem 4. 6. 2015. Současně se ruší vnitřní předpis č. 005 

ze dne 1. 8. 2012. 
3. Tento předpis byl projednán a schválen v Radě městského obvodu Pardubice II dne 3. 6. 2015 

usnesením č.  
 
 
 
 
starosta 
  
 
 
Přílohy: 
Č. 1 - vzor seznamu zaměstnanců 
Č. 2 – vzor dohody  
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Příloha č. 1 
 
 

Seznam zaměstnanců k používání služebního vozidla pro rok…….. 
 

      Jméno, příjmení                                                            Podpis zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s vnitřním předpise č. 005 o používání  motorových vozidel a 
zajištění dopravy v podmínkách městského obvodu Pardubice II. Zavazuje se k plnění předpisem 
stanovených podmínek. 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne ………………… 
 
                                                                                                                        tajemník 
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Příloha č 2 -  vzor dohody 
 

Dohoda 
o použití vlastního osobního motorového vozidla 

 
 

I. Strany dohody 
 

1. Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
sídlo: Chemiků 128, 530 02 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené:  
Miroslavou Boháčkovou, tajemníkem Úřadu městského obvodu Pardubice II /zaměstnavatel/ 
Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II /zaměstnavatel/ 
a 
 
 

2. …………………………………., /zaměstnanec/ 
  

bydliště:  
 
 

II. Předmět dohody 
 

 
1. Předmětem dohody je použití vlastního osobního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“) 

zaměstnancem na pracovní cestu dne ………………  z……………………………………… do 
…………………………………………….                                      

2. Zaměstnanec na pracovní cestu použije vlastní osobní automobil 
značky ………………………………. SPZ ………….,  / č. havarijní pojistky ………………………………………………/, 

       druh pohonné hmoty –                      , spotřeba PHM na 100 km – … litrů / . 
3. Za použití vozidla dle předchozího odstavce bude přiznána náhrada dle příslušných zákonných 

sazeb (vyúčtovaná na cestovním příkazu). 
4. Zaměstnanec prohlašuje, že má předepsané oprávnění k řízení vozidla, jakož i všechny další 

potřebné doklady. 
5. Zaměstnanec prohlašuje, že předmětné vozidlo je způsobilé provozu a je pojištěno pro případ 

havárie. 
 
 
  
V Pardubicích dne  
 
 
 
……………………………………..                                                                               ……..……………………………….     
        Zaměstnanec                                                                                                     Zaměstnavatel 
       
 
 

 



  Příloha k usnesení č. 123 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
a  
***** 
bytem ***** 
 (dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 

 
d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 2.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy vyplatí ***** v hotovosti na pokladně 
Úřadu městského obvodu Pardubice II po podpisu darovací smlouvy. 

 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č.  
ze dne 3. 6. 2015. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                       V Pardubicích dne 
 
 
Dárce:                                         Obdarovaný: 
 
 
-----------------------------------------                                      ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                                 ****** 



Příloha k usnesení č. 124 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
a  
 ***** 
bytem ***** 
dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 

 
d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 2.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy vyplatí panu ***** na jeho bankovní účet 
číslo: ***** 

 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č.  
ze dne 3. 6. 2015. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                       V Pardubicích dne 
 
 
Dárce:                                         Obdarovaný: 
 
 
-----------------------------------------                                      ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                                  *****  



Příloha k usnesení č. 125 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Rybářský sportovní klub Pardubice-Polabiny 
zastoupený Milanem Vránou, předseda,  
se sídlem Brožíkova 432, 530 09 Pardubice 
IČ 070152454 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho 
bankovní účet č: 222210556/0300. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č.  
ze dne 3. 6. 2015. 
 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Milan Vrána 



Příloha k usnesení č. 126 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
a  
Sportovní klub vozíčkářů NEZLOMENI, spolek 
zastoupený Spomenkou Habětínkovou Tomič, předsedkyní SKV NEZLOMENI  
se sídlem Bělehradská 513, 530 09 Pardubice 
IČ 22909711 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 

 
d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 8.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho 
bankovní účet č. 241871085/0300. 

 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č.  
ze dne 3. 6. 2015. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                       V Pardubicích dne 
 
 
Dárce:                                         Obdarovaný: 
 
 
-----------------------------------------                                      ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                                  Mgr. Jan Pilný 



Příloha k usnesení č. 127 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR /dále jen SONS/, Krakovská 21, 110 00 Praha 
IČ : 65399447, 
Oblastní pobočka SONS v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Bělehradská 384, 
530 09 Pardubice 
za niž na základě pověření statutárním představitelem, prezidentem Mgr. Václavem Poláškem jedná 
Marie Matěnová, bytem Závodu Míru 1844, 530 02 Pardubice 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 4.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho 
bankovní účet č: 241963756/0300. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č.  
ze dne 3. 6. 2015.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      Marie Matěnová 



Příloha č. 1 k usnesení č. 128 

 

MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  3 

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  

čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2015 se navyšují o         517,5 tis. Kč  
    

− zařazuje se položka přijaté fin. dary na pouť ve výši        20,0 tis. Kč 

− zařazuje se neinvestiční dotace pro knihovnu ve výši        79,0 tis. Kč 

− zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2014 ve výši     418,5 tis. Kč 

� vypořádání dotace na zabezp. voleb do EP ve výši     25,7 tis. Kč 

� vypořádání dotace na zabezp. voleb do zastupit. obcí ve výši     24,2 tis. Kč 

� plnění pojišťovny za škodní události ve výši     24,4 tis. Kč 

� podíl na nájemném z pozemků ve výši   344,2 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části vnitřní správa dochází k navýšení o     100,0 tis. Kč 
 

• položka opravy a udržování se navyšuje o     100,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

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

• k úpravám dochází u investic – doprava 

� položka Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 se navyšuje o          7,0 tis. Kč 

      (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

� položka Družby – PD se navyšuje o        25,0 tis. Kč 

      (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

� položka investice ostatní vč. PD se snižuje o        32,0 tis. Kč 

      (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

− v části příspěvky a dary se dochází k navýšení o          4,0 tis. Kč 
 

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o        22,0 tis. Kč 

• zařazují se finanční dary v celkové výši        26,0 tis. Kč 

(čtyři dary jsou navrženy na vrub položky, jeden je přesunut  

z rezervy místostarosty, vše viz předchozí bod jednání) 

 

− v části kultura (ostatní) dochází k navýšení o        99,0 tis. Kč 
 

• rozpočet knihovny se navyšuje o        79,0 tis. Kč 

� položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o         79,0 tis. Kč 

(úprava podle výše přijaté dotace) 
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• položka na Staročeskou pouť se navyšuje o        20,0 tis. Kč 

(úprava podle výše přijatého fin. daru) 

 

− v části rezervy dochází ke zvýšení o        314,5 tis. Kč 
         

• rezerva místostarosty se snižuje o          4,0 tis. Kč 

(přesun do části příspěvky a dary – viz předchozí bod jednání) 

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o          318,5 tis. Kč 

(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)  

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



Příloha č. 2 k usnesení č. 128

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 3

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 17 278,5

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (26 057,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) (-7 148,2)

(X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)

(transfer z MmP na investiční akce) (+2 369,0) (2 369,0)

Správní poplatky 180,0 180,0

Místní poplatky 10 000,0 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

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

 - poplatek za odpady 8 300,0 8 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 20,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté fin. dary na pouť +20,0 20,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu +79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  27 938,5 +99,0 28 037,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 426,1 +418,5 13 844,6

- vypořádání dotace na zabezp. voleb do EP +25,7

- vypořádání dotace na zabezp. voleb do zastupit. obcí +24,2

- plnění pojišťovny za škodní události +24,4

- podíl na nájemném z pozemků +344,2

CELKEM 41 364,6 +517,5 41 882,1

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 032,3 +517,5 41 549,8

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 3)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 414,0 +100,0 9 514,0

Platy zaměstnanců 4 550,0 4 550,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 1 200,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 10,0

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 1 939,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 165,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 235,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 85,0 85,0

Školení, vzdělávání 70,0 70,0

Ostatní služby 340,0 340,0

 -  příspěvek na stravování (95,0) (95,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (245,0)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 +100,0 170,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Vývěsní skříňky 150,0 150,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 10 538,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 560,0 4 560,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 060,0) (2 060,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 1 500,0

Odpady 1 415,0 1 415,0

- zeleň (95,0) (95,0)

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

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 1 300,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení (200,0) (200,0)

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) (900,0)

- doplnění herních prvků (100,0) (100,0)

- drobné investice (100,0) (100,0)

Středisko úklidových prací 1 663,0 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 1 070,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 382,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 35,0
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  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 40,0

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 51,0 51,0

    - příspěvek na stravování (41,0) (41,0)

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 15 250,0 0,0 15 250,0

Poradenství, konzultace, studie 50,0 50,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 4 000,0

Investice - doprava 11 200,0 0,0 11 200,0

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (4 150,0)

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) (-4 000,0)

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 250,0) (+7,0) (2 257,0)

- Varšavská (3 500,0) (3 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (199,0) (+25,0) (224,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) (120,0)

- Lidická - PD (91,0) (91,0)

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (50,0)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) (280,0)

- investice ostatní vč. PD (260,0) (-32,0) (228,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 305,0 +4,0 309,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 60,0

Rezerva na dotace - sport 120,0 120,0

Rezerva na dotace - kultura 60,0 60,0

Rezerva na dotace 40,0 40,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 25,0 -22,0 3,0

- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu - +10,0 10,0

- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI - +8,0 8,0

- fin. dar J. Pilnému - +2,0 2,0

- fin. dar K. Malému - +2,0 2,0

- fin. dar SONS - +4,0 4,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 619,0 +99,0 1 718,0

Knihovna 894,0 +79,0 973,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 143,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 +79,0 129,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 17,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 60,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 12,0 12,0

- ostatní služby 48,0 48,0

   - příspěvek na stravování (14,0) (14,0)
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   - ostatní služby (34,0) (34,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 250,0 +20,0 270,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 100,0

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

Den dětí 40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 60,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

REZERVY                                                                      3 906,3 +314,5 4 220,8

Rezerva rady městského obvodu 35,0 35,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 -4,0 16,0

Rezerva rozpočtu 3 811,3 +318,5 4 129,8

VÝDAJE   CELKEM 41 032,3 +517,5 41 549,8

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 3

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 332,3

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 401,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0 4,0

Rezerva fondu 47,5 47,5

VÝDAJE CELKEM 401,5 401,5

na rok 2015

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 3)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II



park Jiřího Srbka

mokrejsovat
Text napsaný psacím strojem
Příloha k usnesení č. 129


