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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 9. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 29. 4. 2019 
v 17:20 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. František 

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

Omluven: Milan Drahoš 
 

Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2019 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2019 
3. Rozpočtové opatření č. 2 
4. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Diskuse 
 
Body byly projednány v následujícím pořadí: 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8. 
 
4. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 83 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Projektu č. 
4/2019  -  Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
Se zprávou seznámil starosta. Ing. Weisbauer vznesl dotaz, zda by omezením provozní doby 
v OZV nešlo řešit rušení nočního klidu z klubu Dýdy baba na Cihelně. Tajemnice reagovala, že 
k omezení provozní doby zařízení může dojít ve výjimečných případech, kdy situaci již nelze 
řešit jiným způsobem, zařazení konkrétního podniku musí být odůvodněno a podloženo 
podanými a řešenými oznámeními. Ing. Vitochová se domnívá, že pohyb hlídek městské policie 
v dané lokalitě bude prevencí proti rušení nočního klidu. Starosta přislíbil toto projednat 
s městskou policií. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 84 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 
13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 
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7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, 
č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017 a č. 5/2018 
v předloženém rozsahu bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 85 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Provozní zařízení 

Pardubického letního kina s doplňkovými stavbami pro kulturní účel“ pro žadatele PARDUBICE 

ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, zapsaný spolek. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o návrhu na usnesení žadatele Megasphera Pardubice – Polabiny proběhla 
diskuse a došlo k úpravě návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 86 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se změnou užívání objektu „Rekonverze 

výměníku na obchod, administrativu a montáž“ v Pardubicích, ul. Bělehradská č.p. 451 pro 

žadatele Megasphera Pardubice – Polabiny zastoupená xxx s podmínkou, že žadatel předloží 

písemnou dohodu s vlastníkem parkoviště u obchodního domu Kaufland o zajištění parkování 

na tomto parkovišti pro potřeby podnikatelské činnosti žadatele. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2019 
V 17:30 hodin se na jednání rady dostavila předsedkyně Komise školství, kultury a sportu PhDr. 
Rubešová, která přednesla svou zprávu. Proběhla diskuse o částkách navržených komisí. Bylo 
dohodnuto zvýšení částky ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše na akci Den otevřených dveří a 
Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk na XII. festival pěveckých sborů. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 87 
Rada městského obvodu Pardubice II 

− schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení 

− ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením  
č. 2  

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 88 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rozsahu 
přílohy k tomuto usnesení a ukládá uzavřít tuto smlouvu s jednotlivými příjemci dotací 
T: 30. 6. 2019 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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PhDr. Rubešová opustila jednání rady v 18:10 hodin. 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2019 
Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala zprávu o čerpání 
rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2019 na vědomí. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 2 
Starosta přednesl zprávu. Do tabulky byly doplněny schválené částky na dotace jednotlivým 
žadatelům. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 89 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v rozsahu 
přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech. Projednáno jednotlivě. Před 
hlasováním o prvním návrhu na usnesení došlo k jeho úpravě. V návrhu na usnesení byly 
specifikovány smlouvy, jichž se usnesení týká. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 90 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Centrum bydlení pro 
seniory Pardubice, s.r.o.  
- o úpravy následujících uzavřených smluv: smlouva o výpůjčce V_0378/MO2 - změna subjektu 
z EBM Partner, a.s. na Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. (dále jen „změna 
subjektu“) a změna výměry části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 z výměry 4.604 m2  
na výměru 4.554 m2  k.ú. Pardubice;  smlouva o výpůjčce V_0406/MO2 – změna subjektu; 
smlouva o budoucí nájemní smlouvě BNS_1631/MO2 - změna subjektu a změna výměry části 
pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 z výměry 1.400 m2 na výměru 1.550 m2 k.ú. 
Pardubice, 
- o uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku 4368/4 o výměře 1.550 m2 v k.ú. Pardubice, 
za účelem užívání jako chráněná zahrada. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 91 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí spolku PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA 
POLABÍ, z.s. o změnu v umístění části pozemku p.č. 355/14 o výměře 7.137 m2 v k.ú. 
Pardubice, který má spolek ve výpůjčce. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 92 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx o výpůjčku části pozemku p.č. 
4376/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Pardubice za účelem vybudování parkovacích stání, chodníku a 
stavebních úprav komunikace a chodníku (předláždění a zesílená konstrukce) v rámci 
rekonstrukce objektu čp. 451 ul. Bělehradská s následným odkoupením vybudovaných 
parkovacích stání, stavebních úprav komunikace a chodníku městem za kupní cenu 1.000,- Kč a 
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trvá na usnesení č. 778 ze dne 10. 10. 2018 (tj. souhlas). 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 93 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx a xxx o prodloužení doby nájmu 
pronajaté části pozemku p.č. 3710/1 o výměře 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem užívání 
a provozování předzahrádky, parkovací plochy a chodníku pro restauraci v čp. 543 ul. 
Gagarinova, části pozemku o výměře 61 m2 jako chodník, příjezdová cesta a pro parkování 
vozidla při zásobování a části pozemku o výměře 84 m2 jako předzahrádka u restaurace.   
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 94 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala opakovanou žádost 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) a neshledala důvody pro změnu svého usnesení č. 15 ze dne 20. 11. 2018. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 95 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Autokontrol Pardubice, 
s.r.o. jako vlastníka p.č. 3651/1 o výměře 4.563 m2,  v k.ú. Pardubice, o zrušení předkupního 
práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, které je vloženo v 
katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Diskuse 
Proběhla diskuse týkající se uzavření dodatku ke smlouvě se Službami města Pardubic, týkající 
se možnosti změny termínu sečí dle klimatických podmínek. Bylo dohodnuto, že OŽPD zahájí 
s firmou jednání o uzavření dodatku. Dále starosta informoval o černé skládce na pozemku 
státu v Labských koutech. Byla oslovena firma ZEAS hospodařící na pozemku na základě 
nájemní smlouvy, která uvedla, že nemá důvod provádět úklid na pozemku, který není v jejím 
vlastnictví. Bude postupováno dle zákona, vlastník pozemku bude vyzván k odstranění černé 
skládky.  
Ing. Řezanina nastínil problém s vyhrazeným parkováním. Limity jsou na řadě míst naplněné a 
zájem o parkovací místa stále narůstá. Starosta uvedl, že pokud by v budoucnu došlo k rozšíření 
systému placeného stání na celé území města, tak se nabízí se možnost při této příležitosti 
vyhrazená parkovací místa pro konkrétní subjekty zcela zrušit. Dalším řešením by mohlo být 
zvýšení poplatku za vyhrazené stání. Bylo dohodnuto, že dojde k iniciování změny obecně 
závazné vyhlášky. V 18:30 hodin opustil jednání rady pan Hanzlík z důvodu smluvené pracovní 
schůzky a v 18:40 hodin Ing. Vitochová.  
Poté Ing. Weisbauer vznesl požadavek vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala 
veřejnou zelení v MO. V následné diskusi bylo dohodnuto, že Ing. Weisbauer připraví na příští 
jednání rady tj. na 20. 5. zprávu k projednání v RMO.  
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Přílohy k usnesení 83, 87, 88, 89. 
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
       Lubomír Hanzlík – člen rady                                                starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 2. 5. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

                                                                                             

     Příloha k usnesení RMO č. 83 ze dne 29. 4. 2019 
 

 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 4/2019             Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

                                           

                                          

 

 
Tímto dodatkem se mění termín Projektu č. 4/2019 – Organizace volejbalového turnaje v 

městském obvodě Pardubice II v roce 2019. 

Termín turnaje se posouvá z technických důvodů z 6. 4. 2019 na 5. 10. 2019. 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 29. 4. 2019 

usnesením č. 83. 

 

 

 

 

 

 

starosta 



Poř. 

č.
Žadatel Účel dotace

Požad. 

výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Procentuelní 

podíl dotace 

na celk. 

výdajích

Návrh komise 

ze dne 

10.4.2019

Schváleno 

radou MO 

dne 

29.4.2019

Pozn.

1 Helena Machová
XVI. ročník The International Festival 

Jazz Dance Open 2019/since 2004
20 000 520 000 4% 7 000 7 000

2 Elim Pardubice Seniorklub Archa - celoroční činnosst 13 000 26 000 50% 9 200 9 200

3 2222 ŠK Polabiny

Celoroční činnost - trenérská a 

organizační činnost při práci s dětmi a 

mládeží

20 000 500 000 4% 11 800 11 800

4 2222 ŠK Polabiny Mistrovství ČR mládeže 2019 20 000 50 000 40% 14 200 14 200

5 Maple Pool Club
Mezinárodní billiardový turnaj 

Pardubice STABEDO Open 2019
20 000 625 000 3% 14 600 14 600

6 Maple Pool Club Zájezd Slovensko 10 000 20 000 50% 8 000 8 000

7 Maple Pool Club Provoz kroužku sportovního billiardu 20 000 270 000 7% 9 800 9 800

8 ROB Pardubice
Celoroční činnost - příspěvek na letní 

soustředění oddílu
4 000 42 000 10% 4 000 4 000

9
ZŠ Pardubice-Polabiny, 

Družstevní
Rozloučení se šk.r. 2018/2019 10 000 20 000 50% 8 600 8 600

10
ZŠ Pardubice-Polabiny, 

Družstevní
Svátek duchů 5 000 10 000 50% 3 600 3 600

11
ZŠ Pardubice-Polabiny, 

Družstevní

Vánoční punčování s ohňostrojem a 

jarmarkem
5 000 10 000 50% 3 200 3 200

12
MIREA denní stacionář, 

o.p.s.

Podpora hudebních aktivit a 

muzikoterapie klientů
15 000 20 000 75% 10 400 10 400

13
SH ČMS - SDH Pardubice-

Polabiny

Celoroční činnost Mladých hasičů při 

SDH Pardubice - Polabiny
17 000 28 000 61% 12 000 12 000

14
SH ČMS - SDH Pardubice-

Polabiny

Tréninkový kemp mládeže a soutěž 

Pardubická stovka, věž a štafeta
20 000 45 000 44% 11 600 11 600

                                                                                                                                                                                                                                                                  Příloha k usnesení RMO č. 87 ze dne 29. 4. 2019

Žadatelé o dotaci z rozpočtu na rok 2019



15 Richard Šiller Pardubický festival menšinových žánrů 8 000 54 000 15% 7 400 7 400

16 Miloslav Musil Celoroční činnost Doli klubu 10 000 206 000 5% 8 400 8 400

17
ZŠ Pardubice-Polabiny, 

npor. Eliáše
Odpoledne plné her 10 000 20 000 50% 8 600 8 600

18
ZŠ Pardubice-Polabiny, 

npor. Eliáše
Den otevřených dveří 10 000 18 000 56% 5 600 8 600

19 SK lyžařů Pardubice
Příspěvek na celoroční pronájem 

tělocvičny a na lyžařské permanentky
20 000 206 000 10% 10 400 10 400

20
Spolek pěveckých sborů 

Pernštýn-Ludmila-Suk
XII. festival pěveckých sborů 6 000 32 440 18% 5 500 6 000

21

Střední škola cestovního 

ruchu a grafického designu, 

s.r.o.

Odborná stáž žáků v Německu - 

projekt ve spolupráci s organizací 

TANDEM - Koordinačním centrem 

česko-německých výměn mládeže

15 000 250 000 6% 5 200 5 200

22 SK Lvíček Pardubice
Překážkový běžecký závod Lion Race - 

dětský závod
10 000 100 000 10% - Žádost vzata zpět

23 SK Lvíček Pardubice
Sportovní příměstské kempy SK Lvíček 

pro děti ve věku 4-15 let
40 000 255 000 16% 19 000 19 000

24 SK Lvíček Pardubice
Celoroční provoz SK určeného pouze 

pro děti ve věku 4-15 let
20 000 1 300 000 2% 14 600 14 600

338 000 212 700 216 200

280 000 280 000 280 000

-58 000 67 300 63 800

Celkem požadováno Kč 

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč 

Celkem

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč
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Příloha k usnesení RMO č. 88 ze dne 29.4.2019 

 

VZOR PRO ROK 2019 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy ……. 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: 19-2374040217/0100 KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:   

 

Sídlo: 

Zastoupený:   

IČ:   

Bankovní spojení:  

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná i ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro 
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice II (dále jen „dokument“), který byl schválen 
Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 12.12.2018 usnesením č. 12. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech  
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno. 
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5. Finanční prostředky uvedené v této smlouvě jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve 
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne  
28. 12. 2006. 

6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému 
odejmutí předmětné podpory. 

 body 5 a 6 budou uvedeny v případě, že se bude jednat o podporu de minimis 

III. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu 

poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně …………… Kč bude uvedena schválená částka, tj. max. 80 % 

celkových skutečně vynaložených výdajů na ……bude uveden účel včetně doby realizace, a to 

podle schváleného účelu a podle údajů v žádosti o dotaci……. (dále jen „aktivita“). Konečná výše 

dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených 

v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové 

předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce 

obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše dotace se úměrně sníží. Pokud 

celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná výše dotace se 

nezvyšuje a příjemce obdrží …….. Kč bude uvedena schválená částka. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených 

v této smlouvě a daných dokumentem. 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši …….. Kč (slovy ……………………………. Kč) bude uvedena schválená částka bude 

poskytnuta příjemci na účet uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu 

s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 80%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

výdajích aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS ……………. bude uvedena položka dle rozpočtové 

skladby+poř. číslo smlouvy; v případě vrácení finančních prostředků až v roce 2020 

budou prostředky vráceny na účet č. 19-2374030297/0100, VS stejný jako v předchozí 

větě, 

e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli, 

a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného 

data vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 
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a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu  

a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity a 

prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech 

vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl 

hrazen z prostředků MO Pardubice II.  Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel 

oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou  

a následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na 

místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní  

a jiné doklady. 

c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do ...... 

− bude uvedeno datum odpovídající poslednímu dni druhého kalendářního měsíce 

následujícího po realizaci aktivity nebo po schválení dotace, a to podle toho, 

které datum nastane později;  

v případě, že realizace aktivity i schválení dotace nastane ve stejném měsíci, 

bude datum pro doručení vyúčtování odpovídat poslednímu dni třetího 

kalendářního měsíce následujícího po realizaci aktivity/schválení dotace 

− v případě aktivit konaných v listopadu nebo prosinci 2019, bude uvedeno datum 

15.1.2020 

− v případě dotace na činnost bude uvedeno datum 15.12.2019, ve výjimečných 

případech lze sjednat datum 15.1.2020 

Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se 

použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být 

příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů 

aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení 

poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci 

aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou 

nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace 

obdrží příjemce po uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se 

na ni porušení rozpočtové kázně.  

e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné 

vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení 

poskytovateli. tento bod se uvede pouze, pokud je příjemcem právnická osoba 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) a d) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 

zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti  

a odvod za takové porušení rozpočtové kázně se stanoví takto: 

a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 

od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

b) Nedodržení publicity podle čl. IV odst. 3 písm. d)  10 % poskytnuté dotace 

Pokud příjemce obdrží dotaci po realizaci aktivity, nebude odkaz na porušení publicity (tj. v první 

větě tohoto odstavce písmeno „d)“ a sankce uvedená pod písm. b)) vůbec uveden. 
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Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 

sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných 

v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení 

nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 

se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno 

příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II 
usnesením č. 87  a č. 88 ze dne 29.4.2019. v případě schválení dalších dotací v průběhu roku  

bude uvedeno také datum tohoto schválení 

 

 

V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                  ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                             
                 starosta                                                                             
             poskytovatel                                                                            příjemce 
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Příloha č.1 k usnesení RMO č. 89 ze dne 29.4.2019 
 

Městský obvod Pardubice II                

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 
 

Rozpočtové opatření č. 2 

 

 
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 následujícím způsobem: 

 

V části životní prostředí se celkové výdaje nemění, dochází pouze k úpravám mezi položkami 

 

• položka péče o zeleň se snižuje o          50,0 tis. Kč 

� položka zeleň se snižuje o                   50,0 tis. Kč 

− v podzimním období se nepředpokládá z důvodu přetrvávajícího sucha původně 

plánovaný objem výsadeb, část prostředků je proto navrženo přesunout na položku 

odpady (odůvodnění viz níže) 

 

• položka odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) se zvyšuje o          50,0 tis. Kč 

− na začátku letošního roku v mimovegetačním období leden-březen se zahradnice ve 

větší míře věnovaly prořezům starších keřových skupin, a to i v okrajových oblastech 

sídliště (ul. Křičkova, Sedláčkova, Poděbradská, Fáblovka, za koupalištěm apod.). SmP 

a.s. pro tyto práce poskytly rozšířený počet pracovníků s mechanizací (motorová pila, 

křovinořez), a proto byl v relativně krátkém časovém úseku odveden větší objem prací  

s následně větším objemem vzniklého odpadu.  

Také byla zajištěna část prořezů vzrostlých dřevin odbornými firmami sídlícími mimo 

Pardubice (výchovný řez stromů v ul. J. Potůčka – firma Arbonet z Prahy, redukce topolů 

v ul. Ke Koupališti – J. Máslo z H. Králové) a z důvodu cenové optimalizace zakázek jsme 

v těchto případech zajišťovali likvidaci odpadu vlastními silami prostřednictvím 

zahradnic.  

Další nárůst odpadu za zeleně vznikl následkem značně větrného jarního období 

doprovázeného větším počtem odlámaných a popadaných větví, které zahradnice 

sesbíraly do přistavených kontejnerů.  

Došlo tak k situaci, že původně odhadnutá částka na svoz odpadu 40 000,- Kč 

(vycházející z plnění v jiných letech) je již nyní vyčerpaná.  

Ještě na začátku dubna probíhal zvýšený prořez keřů, ale dále je již objem odpadů ze 

zeleně předpokládán v obdobném rozsahu jako v jiných letech. Potřebná částka do 

konce roku je proto odhadována na cca 50 000,- Kč vč. DPH a je navržen její přesun 

z položky zeleň. 
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V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o            5,0 tis. Kč      

 

• rezerva na dotace se snižuje o       216,2 tis. Kč 

− zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 29.4.2019 v celkové výši       216,2 tis. Kč 

 

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o            5,0 tis. Kč       

− zařazují se prostředky na poskytnutí finančního daru z rezervy místostarosty dle usnesení 

RMO č. 50 ze dne 20.2.2019 ve výši                                         5,0 tis. Kč 

 

V části rezervy dochází ke snížení o        5,0 tis. Kč 

         

• rezerva místostarosty se snižuje o      5,0 tis. Kč         

− přesun na položku dary obyvatelstvu a organizacím, viz výše 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 

 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 

 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 10 010,3 10 010,3

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (37 419,1) (37 419,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 892,0) (-6 892,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 216,8) (-8 216,8)

(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP) (-12 300,0) (-12 300,0)

Správní poplatky 150,0 150,0

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

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 10,0 10,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 550,0 550,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  20 940,3 20 940,3

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 25 648,3 25 648,3

CELKEM 46 588,6 46 588,6

SOCIÁLNÍ FOND -486,0 -486,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 46 102,6 0,0 46 102,6

                                                                                           Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 89 ze dne 29. 4. 2019

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet

(po rozpočtovém opatření č. 2)

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2019

Změna + / -
Rozpočet po 

RO č. 2
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 644,0 13 644,0

Platy zaměstnanců 6 500,0 6 500,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 650,0 1 650,0

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.) 2 786,0 2 786,0

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

Drobný dlouhod. majetek 270,0 270,0

Energie a PHM 120,0 120,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 150,0 150,0

Poradenství, konzultace, studie 120,0 120,0

Ostatní služby 533,0 533,0

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

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

Opravy a udržování ÚMO 280,0 280,0

Cestovné 35,0 35,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb do EP 550,0 550,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 14 470,0 0,0 14 470,0

Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) 30,0 30,0

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       70,0 70,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 5,0 5,0

Péče o zeleň 6 350,0 -50,0 6 300,0

- zeleň (3 650,0) (-50,0) (3 600,0)

- seč trávníků (2 700,0) (2 700,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 500,0 +50,0 1 550,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 800,0 1 800,0

- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov (700,0) (700,0)

- rekonstrukce hřiště Nová (500,0) (500,0)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0) (300,0)

- drobné investice (300,0) (300,0)

Středisko úklidových prací 2 865,0 2 865,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 528,0 2 528,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 190,0 190,0

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

  - ostatní služby 97,0 97,0

    - příspěvek na stravování (67,0) (67,0)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0
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27  DOPRAVA 13 720,0 13 720,0

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 9 110,0 9 110,0

- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů (0,0) (0,0)

- Gagarinova - PD (50,0) (50,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD (160,0) (160,0)

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

- K. Šípka - PD (50,0) (50,0)

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

- Brožíkova - 1. etapa vč. PD (3 300,0) (3 300,0)

- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová (3 600,0) (3 600,0)

- investice ostatní vč. PD (1 500,0) (1 500,0)

33 DOTACE A DARY 320,0 +5,0 325,0

Rezerva na dotace 280,0 -216,2 63,8

- dotace H. Machové - The International Festival Jazz Dance Open 2019 - +7,0 7,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu - +9,2 9,2

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže - +26,0 26,0

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaje - +32,4 32,4

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění - +4,0 4,0

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče - +15,4 15,4

- dotace MIREA denní stacionář - hudební aktivity a muzikoterapie - +10,4 10,4

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů a soutěže - +23,6 23,6

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů - +7,4 7,4

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu - +8,4 8,4

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče - +17,2 17,2

- dotace SK lyžařů Pardubice -činnost, lyžařské permanentky - +10,4 10,4

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů - +6,0 6,0

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu - +5,2 5,2

- dotace SK Lvíček Pardubice - činnost, příměstské kempy - +33,6 33,6

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0 +5,0 45,0

34 KULTURA 2 314,0 2 314,0

Knihovna 1 137,0 1 137,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 715,0 715,0

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 100,0 100,0

- ostatní služby 122,0 122,0

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

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (105,0) (105,0)

- opravy a údržba 30,0 30,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 70,0 70,0
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Staročeská pouť 350,0 350,0

Vánoční akce 300,0 300,0

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

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 130,0

Besedy s občany 5,0 5,0

Rezerva na akce obvodu 50,0 50,0

REZERVY                                                                      1 634,6 -5,0 1 629,6

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 -5,0 15,0

Rezerva rozpočtu 1 534,6 1 534,6

VÝDAJE   CELKEM 46 102,6 0,0 46 102,6

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 2

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 486,0 486,0

Zůstatek účtu k 31.12.2018 67,1 67,1

PŘÍJMY CELKEM 553,1 553,1

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 233,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 70,0

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

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 93,1 93,1

VÝDAJE CELKEM 553,1 553,1

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2019

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 2)
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