
1 z 4 
 

  

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

 
 
 

 
ZÁPIS     

ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 23. 2. 2022 v 17.00 hodin 

ve sborovém domě Archa, ul. Lonkova 512, Pardubice 
 

Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Mgr. Kateřina Kosová, Lenka Kutílková, Ing. 
Gabriela Křížková (od 17.08 h.), Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. 
David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. Pavol Škuliga (od 17.15 h.), Ing. Marta Vitochová, 
Adéla Zdráhalová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
Nepřítomni: - 
 
Omluveni:  Ing. František Weisbauer, Milan Drahoš 
 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Dále starosta uvedl, že dne 8. 2. 2022 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva odeslána 
emailem členům zastupitelstva a dne 15. 2. 2022 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva pro 
veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu ze 16. zasedání zastupitelstva Lenku Kutílkovou a Jiřího Petružálka, 
aby se vyjádřili k zápisu. Oba prohlásili, že k zápisu neměli připomínky a zápis podepsali.  
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka  
 
Výsledek hlasování:  Pro     11      proti      0    zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Kosová, Ing. František Polák 
 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Volba člena finančního výboru 
4. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva  
5. Informativní zpráva o investičních akcích  
6. Diskuse 
O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro    11    proti 0       zdržel se 0   
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1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta. 
V rámci ní přečetl email od předsedy SMO ČR a starosty města Chlumec nad Cidlinou ohledně 
vleklého soudního sporu, který se týká spadu listí ze vzrostlých stromů, rostoucích na veřejných 
prostranstvích, na soukromý pozemek. V e-mailu byli požádáni starostové obcí, aby městu 
Chlumec nad Cidlinou vyjádřili podporu v tomto soudním sporu. Starosta podporu za svou 
osobu již odeslal a nyní požádal o vyjádření podpory i celé zastupitelstvo.   
Poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se přihlásili paní Zdráhalová, PhDr. Rubešová, Mgr. Metelka, Ing. Polák a pan 
Petružálek. Všichni jednohlasně návrh podpořili. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 56 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vyjadřuje podporu městu Chlumec nad Cidlinou 
ve věci sporu ohledně úklidu spadaného listí z veřejného prostranství na soukromý pozemek. 
Výsledek hlasování:                                                        Pro  13         proti   0           zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 57 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                        Pro  13         proti   0           zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Volba člena finančního výboru 
Starosta vyzval volební strany a uskupení k podání návrhu na člena finančního výboru. 
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    -  Ing. Robert Hrdina 
Komunistická strana Čech a Moravy               - žádný návrh 
Koalice pro Pardubice                 - žádný návrh 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011                  - žádný návrh 
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN        - žádný návrh 
Česká strana sociálně demokratická               - žádný návrh 
Občanská demokratická strana               - žádný návrh 
 
 
O navrženém kandidátovi bylo hlasováno veřejně. 
Výsledek hlasování: 
Ing. Robert Hrdina:                                                        Pro  13         proti   0           zdržel se  0 
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Z výsledků volby vyplývá: 
Usnesení č. 58 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí členem finančního výboru zastupitelstva 
městského obvodu Ing. Roberta Hrdinu. 
 
4. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 59 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty městského 
obvodu Pardubice II na poskytnutí odměny za práci ve finančním výboru zastupitelstva v roce 
2021 (nečlenovi zastupitelstva) takto: 
xxx      500 Kč 
Výsledek hlasování:                                                        Pro  13         proti   0           zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Informativní zpráva o investičních akcích 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se přihlásila paní Zdráhalová. Vznesla dotaz, kde přesně se plánuje cyklostezka na 
Fáblovce, reagoval starosta a uvedl, že se jedná o propojku za bývalým areálem pošty. Na dotaz 
pana Petružálka starosta upřesnil, že se má jednat o komunikaci pouze pro pěší a cyklisty, 
nikoliv pro motorová vozidla.  
Ing. Polák vznesl dotaz na cenu nového herního prvku Slon, odpověděl Ing. Řezanina, že se 
jedná přibližně o 200 tis. Kč. 
Ing. Křížková se ptala, v jaké fázi je veřejné osvětlení Fáblovka, na něž městský obvod 
v loňském roce poskytl příspěvek Starému Hradišti. Starosta odpověděl, že toto osvětlení je 
dokončeno a svítí. Doplnil, že dosud neosvětlený úsek Hradecké ulice bude dořešen v rámci 
stavby severovýchodního obchvatu. 
Paní Kutílková se dotázala na termín zahájení rekonstrukce Centra Sever. Starosta uvedl, že 
v současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele, přičemž akci bude ještě nutné 
koordinovat s rekonstrukcí horkovodu EOP. Termín zahájení realizace starosta odhaduje na 
letní měsíce letošního roku. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o investičních akcích 
na vědomí. 
 
6. Diskuse 
Starosta otevřel rozpravu. 
Mgr. Metelka uvedl, že podle jeho informací se připravuje zpoplatnění parkoviště u Alberta 
u nádraží a ptal se, zda by nebylo vhodné uskutečnit nějaká rychlá preventivní opatření, která 
by bránila odstavování mimopardubických vozidel v Polabinách. Starosta uvedl, že jediným 
takovým opatřením může být zavedení systému rezidentního parkování v celém městě, ale 
jeho přípravy jsou teprve v počátečním stadiu a jsou v režii statutárního města Pardubice. 
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Pan Petružálek vyzval všechny, kdo mají problémy s parkováním, ať chodí na debaty s vedením 
města a zajímají se o systémové řešení tohoto problému. Starosta v této souvislosti pochválil 
pracovníky úřadu za zpracování podkladů o počtech parkovacích míst pro vedení města právě 
za účelem analýzy v rámci příprav nového parkovacího systému. 
Poté pan Petružálek vznesl dotaz na možnost výstavby vícepodlažního parkovacího domu 
v Polabinách. Starosta odpověděl, že zatím neví o žádném investorovi, který by měl o takový 
záměr zájem a že MO má vytipovaná dvě místa pro eventuální výstavbu parkovacího domu. 
Momentálně taková investice není v možnostech MO. 
Dále pan Petružálek upozornil na proschlé a nebezpečné stromy u hřiště a rohu bývalých garáží 
mezi ulicemi Družstevní a Kosmonautů. Starosta reagoval, že Ing. Schafferová se problematikou 
těchto stromů již zabývá. 
PhDr. Rubešová upozornila, že existuje petice proti spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví, 
vyzvala k jejímu podpisu a varovala před negativními dopady spalovny.  
Pan Petružálek upozornil na nutnost odborného posouzení parametrů spalovny a pokud závěry 
budou opravdu tak zlé, rád petici podepíše. Starosta uvedl, že samotný proces spalování bude 
při dodržení všech norem s největší pravděpodobností odpovídat platným bezpečnostním 
předpisům, riziko však spatřuje v dopravě a skladování nebezpečných odpadů. Petici proti 
spalovně je možné podepsat na ÚMO II a v knihovně MO II. 
Starosta diskusi ukončil. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.16 hodin.  
 
 
 
Příloha k usnesení č. 57 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
Mgr. Kateřina Kosová Ing. František Polák  
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25. 2. 2022 
Zapsala: Ilona Řezaninová 



Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128 , 530 09  Pardubice

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 7 881,5 tis. Kč

   

II. Konsolidace se snižuje o 18,8 tis. Kč

• sociální fond se snižuje o 18,8 tis. Kč

 příděl do sociálního fondu se snižuje o 18,8 tis. Kč

-

III. Financování se navyšuje o 7 900,3 tis. Kč

• zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021 ve výši 7 890,0 tis. Kč

-

• zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2021 ve výši 10,3 tis. Kč

-

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 7 881,5 tis. Kč

V části vnitřní správa se výdaje kapitoly snižují o 268,0 tis. Kč

• 200,0 tis. Kč

• položka pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) se snižuje o 68,0 tis. Kč

-

V části životní prostředí se celkové výdaje snižují o 93,0 tis. Kč

• položka středisko úklidových prací se snižuje o 93,0 tis. Kč

-

při tvorbě rozpočtu bylo počítáno s navýšením platových tarifů o 1000 Kč, jak uvádělo

nové nařízení vlády, na tuto úpravu bylo kalkulováno i veškeré pojištění. Následně však

došlo ke zrušení této úpravy, a proto jsou položky o nadbytečné prostředky poníženy.

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:

jedná se o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků

v souvislosti s úpravou platů (odůvodnění viz níže v kapitole vnitřní správa) je upraven

také příděl do sociálního fondu

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

Rozpočtové opatření č. 1

opět se jedná o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků

položka platy zaměstnanců se snižuje o

v rámci střediska dochází z výše uvedeného důvodu rovněž ke snížení prostředků na

platy a pojištění
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V části doprava se celkové výdaje snižují o 12 800,0 tis. Kč

• položka opravy a udržování komunikací se zvyšuje o 2 000,0 tis. Kč

-

• položka investice – doprava se snižuje o 14 800,0 tis. Kč

 položka Centrum Sever – etapa A se snižuje o 14 800,0 tis. Kč

-

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o 73,0 tis. Kč

• položka knihovna se snižuje o 27,0 tis. Kč

-

• 100,0 tis. Kč

-

Část sociální fond se snižuje o 8,5 tis. Kč

• použití sociálního fondu se snižuje o 8,5 tis. Kč

-

V části rezervy dochází ke zvýšení o 5 996,8 tis. Kč

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o 5 996,8 tis. Kč

- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

V části konsolidace dochází k navýšení o 14 981,2 tis. Kč

• převody do rozpočtu města se zvyšují o 15 000,0 tis. Kč

 zařazuje se položka RPS – Centrum Sever – etapa A ve výši 15 000,0 tis. Kč

- odůvodnění viz výše v části doprava

jedná se o rozdíl mezi zapojovaným zůstatkem fin. prostředků k 31.12.2021 a snížením

přídělu z důvodu ponížení položek na platy zaměstnanců (viz odůvodnění výše), úprava

jde na vrub rezervy fondu

vzhledem k dobrému zůstatku fin. prostředků z loňského roku je položka navýšena na

úroveň „předcovidových“ let, tak aby bylo možno uspokojivě realizovat činnosti svěřené

v této oblasti městskému obvodu

položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj…) se navyšuje o

15 000,0 tis. Kč se přesouvá do části konsolidace, aby prostředky mohly být

převedeny do rozpočtu města, které bude akci zajišťovat prostřednictvím svého

odboru majetku a investic (OMI). OMI má již k dispozici projektovou dokumentaci a

pravomocné stavební povolení, akce je předmětem žádosti o dotaci Státního fondu

podpory investic z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství.

Žádost je podána a zaregistrována, případná dotace bude ve výši 6 mil. Kč, o které

bude následně snížen transfer z rozpočtu MO Pardubice II. Město samotné se na akci

bude podílet částkou 7 mil. Kč. Zbývající prostředky ve výši 200,0 tis. Kč, o které je

položka navýšena, budou použity na doplatek PD, na přeložku kabelu ČEZ a případné

další výdaje.

také v tomto případě se jedná o snížení prostředků na platy a pojištění

jedná se o navýšení prostředků na zajištění Staročeské polabinské pouti, a to kvůli

neustále rostoucím cenám služeb i materiálu. Výše darů není nikdy jistá, navíc darované

prostředky bývají obdrženy až těsně v období konání pouti a objednávky a nákupy je

nutno realizovat mnohem dříve. V původním rozpočtu bylo uvažováno s částkou 400,0

tis. Kč.
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• sociální fond se snižuje o 18,8 tis. Kč

 příděl do sociálního fondu se snižuje o 18,8 tis. Kč

-

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

jak je uvedeno ve zdrojové části, je v souvislosti s úpravou položek na platy

zaměstnanců upravena i výše přídělu do fondu
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A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 1

I. PŘÍJMY 54 259,4 54 259,4

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 53 259,4 53 259,4

Podíl na sdílených daních - DPH 40 279,4 40 279,4

Správní poplatky 80,0 80,0

Místní poplatky 12 900,0 12 900,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 500,0 2 500,0

 - poplatek za odpady 9 900,0 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 1 000,0 1 000,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 50,0 50,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 800,0 800,0

II. KONSOLIDACE 715,1 -18,8 696,3

Sociální fond 715,1 -18,8 696,3

Příděl do sociálního fondu 715,1 -18,8 696,3

PŘÍJMY CELKEM 54 974,5 -18,8 54 955,7

III. FINANCOVÁNÍ 14 385,0 +7 900,3 22 285,3

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 14 200,0 +7 890,0 22 090,0

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021 185,0 +10,3 195,3

ZDROJE CELKEM 69 359,5 +7 881,5 77 241,0

v tis. Kč

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

po rozpočtovém opatření č. 1
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B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 1

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 805,0 -268,0 15 537,0

Platy zaměstnanců 7 650,0 -200,0 7 450,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 988,0 1 988,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 3 068,0 -68,0 3 000,0

Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO

apod.)
45,0 45,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh.

majetek
540,0 540,0

Energie a PHM 120,0 120,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 120,0 120,0

Ostatní služby 854,0 854,0

 -  příspěvek na stravování (194,0) (194,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (660,0) (660,0)

Opravy a udržování ÚMO 150,0 150,0

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0 70,0

Zabezpečení voleb 800,0 800,0

Stožár na vlajku 50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 17 579,0 -93,0 17 486,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Péče o zeleň 8 400,0 8 400,0

- zeleň (4 500,0) (4 500,0)

- seč trávníků (3 900,0) (3 900,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 800,0

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 2 200,0 2 200,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 350,0 2 350,0

- dětské hřiště - slon (300,0) (300,0)

- sluneční pláž (1 500,0) (1 500,0)

- drobné investice (550,0) (550,0)

Středisko úklidových prací 2 669,0 -93,0 2 576,0

Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.) 70,0 70,0

27  DOPRAVA 18 580,0 -12 800,0 5 780,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 500,0 +2 000,0 4 500,0

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 30,0

Investice - doprava 15 970,0 -14 800,0 1 170,0

- Centrum Sever - etapa A (15 000,0)  (-14 800,0) (200,0)

- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční) (250,0) (250,0)

- Mladých - jih - PD (320,0) (320,0)

- investice ostatní vč. PD (400,0) (400,0)
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33 DOTACE A DARY 240,0 240,0

Rezerva na dotace 200,0 200,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0 40,0

34 KULTURA 2 644,0 +73,0 2 717,0

Knihovna 1 297,0 -27,0 1 270,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 347,0 +100,0 1 447,0

SOCIÁLNÍ FOND 900,1 -8,5 891,6

Použití sociálního fondu 900,1 -8,5 891,6

REZERVY                                                                      4 284,8 +5 996,8 10 281,6

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 20,0

Rezerva rozpočtu 4 184,8 +5 996,8 10 181,6

CELKEM 60 032,9 -7 099,7 52 933,2

KONSOLIDACE 9 326,6 +14 981,2 24 307,8

Převody do rozpočtu města 8 611,5 +15 000,0 23 611,5

Náklady na svoz odpadu 8 611,5 8 611,5

RPS - Centrum Sever - etapa A - +15 000,0 15 000,0

Sociální fond 715,1 -18,8 696,3

Příděl do sociálního fondu 715,1 -18,8 696,3

VÝDAJE CELKEM 69 359,5 +7 881,5 77 241,0
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