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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 57. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 1. 11. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová  
                    Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Poskytnutí odměn členům komise rady 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
3. Rozpočtové opatření č. 8 
4. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2018 
5. Stanovení měsíčních odměn členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II od 1. 1. 2018 
6. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
7. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2018 
8. Návrh vnitřního předpisu č. 011 Sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II 
9. Návrh pravidel použití sociálního fondu 
10. Podmínky dotací na rok 2018 
11. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018 
12. Vnitřní předpis č. 023 Vymáhání pohledávek a odpis pro nedobytnost 
13. Pravidla pro částečné nebo úplné prominutí poplatku za TKO 
14. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
15. Žádosti – nakládání s pozemky 
16. Vyjádření k územnímu řízení 
17. Vnitřní předpis č. 006 Stravování zaměstnanců 
18. Návrh členů do školských rad základních škol v městském obvodě 
19. Diskuse 
 
1. Poskytnutí odměn členům komise rady 
Starosta přednesl návrh na poskytnutí odměn členům komise za rok 2017. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 596 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh starosty Městského obvodu Pardubice II na 
poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2017 členům komise rady školství, kultury, mládeže a sportu 
(nečlenům zastupitelstva). 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru přednesl a odůvodnil člen rady Lubomír Hanzlík. Hlasováno o 
návrhu: 
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Usnesení č. 597 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20000 Kč starostovi Mgr. Radku Hejnému  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 20000 Kč z rezervy rady v rozpočtu 

městského obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2017 
rozpočtovým opatřením č. 8. 

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1     
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 8 
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 8, projednáno bez připomínek. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 598 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2018 
M. Boháčková seznámila členy rady s návrhem na stanovení počtu zaměstnanců v úřadu a 
organizačních složkách městského obvodu pro rok 2018. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 599 
Rada městského obvodu 
- bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu a 

organizačních složek městského obvodu v roce 2017 a 2018 
- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2018  

na 16 /přepočtený počet/, bez zaměstnanců mimo evidenční stav, dohod o provedení práce či pracovní 
činnosti 

- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v r. 2018 na 1,75 /přepočtený počet/, 
bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 

- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v r. 2018 na 6,5 /přepočtený 
počet/, bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti. 

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Stanovení měsíčních odměn členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II od 1. 1. 2018 
M. Boháčková informovala o nových ustanoveních zákona o obcích u odměňování a novém nařízení 
vlády k odměňování členů zastupitelstva od 1. 1. 2018. Předložen je návrh na odměny neuvolněných 
členů zastupitelstva k projednání v radě a následně ke schválení zastupitelstvem městského obvodu.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 600 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 
          místostarosta                                                odst. 6  - 15 100 Kč   
          člen rady                                                         odst. 7 -   4 600 Kč   
          předseda výboru zastupitelstva                 odst. 8  -   3 000 Kč   
          člen výboru zastupitelstva                          odst. 9  -   2 500 Kč   
          předseda komise rady                                 odst. 8  -   2 500 Kč  
          člen komise rady                                           odst. 9  -   2 250 Kč  
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          člen zastupitelstva                                        odst. 10 -     900 Kč   
- navrhuje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly a příslušely 

od 1. 1. 2018 a ukládá návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněných členům zastupitelstva 
předložit zastupitelstvu ke schválení 

- projednala návrh na stanovení paušální částky pro rok 2018 ve výši 200 Kč za 1 hodinu jako náhradu 
ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele pro ty zastupitele, kteří nejsou 
v pracovním nebo obdobném poměru, ze kterého by bylo možné uplatnit refundaci mzdy a ukládá 
návrh na stanovení paušální částky předložit zastupitelstvu ke schválení.  

T: 13. 12. 2017 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
M. Boháčková informovala o změně vyplývající z novely zákona o obcích s účinností od 1. 1. 2018, kdy 
poskytování cestovních náhrad vychází z principu poskytování cestovních náhrad zaměstnancům s tím, 
že konkrétní podmínky budou zapracovány do pravidel. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 601 
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: 13. 12. 2017 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2018 
Starosta informoval o aktivitách knihovny v roce 2018 zapracovaných do plánu práce knihovny na rok 
2018. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 602 
Rada městského obvodu schvaluje předložený plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na 
rok 2018, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
  
8. Návrh vnitřního předpisu č. 011 Sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II 
K návrhu nového vnitřního předpisu k sestavování a práci s rozpočtem v podmínkách městského 
obvodu podala informaci M. Boháčková. Do nového vnitřního předpisu byly zejména zapracovány 
požadavky z příslušných novel zákonů. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 603 
Rada městského obvodu  

− projednala návrh vnitřního předpisu č. 011 Sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II 

− ukládá návrh vnitřního předpisu předložit k projednání zastupitelstvu městského obvodu 

− doporučuje zastupitelstvu městského obvodu předložený návrh vnitřního předpisu schválit. 
T: 13. 12. 2017 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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9. Návrh pravidel použití sociálního fondu 
Návrh nových pravidel předložila M. Boháčková, informovala o jednotlivých změnách oproti stávajícím 
pravidlům. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 604 
Rada městského obvodu projednala návrh Pravidel pro použití sociálního fondu a ukládá návrh 
předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení. 
T: 13. 12. 2017 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Podmínky dotací na rok 2018 
Členové rady projednali návrh podmínek dotací na rok 2018 včetně návrhu na úpravu, kterou navrhla 
komise ŠKMS. Úprava byla provedena pouze v počtu podaných žádostí o dotaci jedním žadatelem, 
sníženo na 3 ze 4.   
Usnesení č. 605 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh komise rady městského obvodu pro školství, kulturu, mládež a sport na úpravu 

návrhu Podmínek pro předložení žádostí o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018, 
- schvaluje konečnou verzi návrhu k projednání a schválení v zastupitelstvu městského obvodu  
- ukládá starostovi předložit k projednání v zastupitelstvu městského obvodu. 
T. 13. 12. 2017 
Z: Mgr. Radek Hejný, starosta   
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018 /informativní zpráva/ 
Členové rady projednali předloženou verzi sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018 s tím, že 
v době přípravy materiálu nebyly k dispozici podklady – objemy finančních prostředků, které budou 
přiděleny obvodu z úrovně města na rok 2018.  Starosta uvedl, že podklady byly zaslány dnes, příjmy 
z úrovně města jsou oproti roku 2017 vyšší. 
Vzato na vědomí. 
 
12. Vnitřní předpis č. 023 Vymáhání pohledávek a odpis pro nedobytnost 
M. Boháčková informovala o předložených dvou variantách vnitřního předpisu k vymáhání pohledávek 
a k odpisu pro nedobytnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávky městského obvodu – o 
finanční prostředky, je žádoucí pro jednotný postup stanovit pravidla a rozsah, jak tyto pohledávky 
vymáhat, případně odpisovat. Správa poplatku je výkonem státní správy, ale vymáhání pohledávek 
spadá do výkonu samosprávy, takže vymezení přísluší orgánu samosprávy.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 606 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje vnitřní předpis č. 023 Vymáhání pohledávek a odpis 
pro nedobytnost ve variantě č. 2. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Pravidla pro částečné nebo úplné prominutí poplatku za TKO 
M. Boháčková informovala o možnosti promíjení poplatků za TKO. Současně uvedla doporučení ke 
stanovení pravidel k částečnému nebo úplnému prominutí. Dosud bylo vyhověno žádostem o 
prominutí minimálně. Hlasováno návrhu: 
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Usnesení č. 607 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Pravidla pro částečné nebo úplné prominutí místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů nebo jeho příslušenství v rozsahu předloženého materiálu. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1     
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
S ohledem na organizování akce městského obvodu je předložena žádost o udělení výjimky ze zákazu 
požívání alkoholu na časově omezenou dobu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 608 
Rada městského obvodu uděluje Městskému obvodu Pardubice II, jakožto pořadateli Vánočních akcí 
v obvodě, výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Vánočního prodeje a rozsvícení 
Vánočního stromu organizovaném v týdnu od 27. 11. 017 do 1. 12. 2017 s možným prodejem a 
konzumací alkoholických nápojů v době od 10:00 do 19:00 hodin v ul. Prodloužená /na náměstí 
Polabiny II/. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
15. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o bezúplatných převodech pozemků. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 609 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí města o bezúplatný převod pozemků 
označených jako p. p. č. 3834/4 o výměře 2 m2, p. p. č. 3838/3 o výměře 61 m2, p. p. č. 3848/4 o 
výměře 71 m2, p. p. č. 3980/3 o výměře 163 m2, p. p. č. 3981/3 o výměře 28 m2, p. p. č. 3982/5 o 
výměře 83 m2, p. p. č. 4009/4 o výměře 42 m2, p. p. č. 4009/6 o výměře 22 m2, p. p. č. 4010/4 o výměře 
11 m2 a p. p. č. 4011/4 o výměře 43 m2, vše z vlastnictví města do vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.  
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
16. Vyjádření k územnímu řízení 
Žádosti byly projednány jednotlivě. Návrh na první usnesení byl upraven na nesouhlas a doplněno 
odůvodnění. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 610 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s dělením pozemků p.p.č. 1538/1 a p.p.č. 1450/1 oba 
k.ú. Pardubice dle dokumentace pro územní řízení zpracované xxx - TIPOS v 06/2017, investoři xxx, xxx, 
xxx, z důvodu neúměrného množství zamýšlených ekofarem a s tím související dopravní zátěže 
přístupové komunikace sloužící převážně nemotorové dopravě 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 611 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou plotu mezi areálem xxx na pozemku p.p.č. 
3990/4 a areálem společnosti B.D.Q. s.r.o. na pozemku p.p.č. 3990/2 (oba k.ú. Pardubice) dle předané 
situace, investor xxx. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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17. Vnitřní předpis č. 006 Stravování zaměstnanců 
M. Boháčková informovala o návrhu změn ve vnitřním předpisu s účinností od 1. 1. 2018. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 612 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje novelu vnitřního předpisu č. 006 o stravování 
zaměstnanců za podmínky schválení Pravidel použití sociálního fondu na rok 2018 zastupitelstvem 
městského obvodu. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
18. Návrh členů do školských rad základních škol v městském obvodě 
Starosta uvedl požadavek na stanovení členů do školských rad ZŠ v městském obvodě. Návrh na členy 
byl projednán bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 613 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh starosty městského obvodu na zástupce 
zřizovatele za MO Pardubice II do školských rad základních škol v městském obvodě následovně: 
Školská rada ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní  - Mgr. Bc. Radek Hejný 
Školská rada ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 – Milan Drahoš 
Školská rada ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 – Ing. Aleš Fifka 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
 
19. Diskuse. 
Ing. Vitochová a Lubomír Hanzlík oznámili, že se jednání rady dne 22. 11. 2017 nezúčastní. V případě 
změny termínu budou členové rady informováni. 
Členům rady byly předány metodické materiály k vyplňování oznámení dle zákona o střetu zájmů. 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 598, 602.  
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 2. 11. 2017   
Zapsala: M. Boháčková 
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MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017 
 

Rozpočtové opatření č. 8 
 

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 navyšují o         360,0 tis. Kč  
    

• místní poplatky se zvyšují o     300,0 tis. Kč 

� poplatky za odpady se zvyšují o     300,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění tohoto druhu poplatku je přistoupeno k jeho navýšení 

 

• přijaté sankční platby se navyšují o        40,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení těchto příjmů 

 

• zařazují se příjmy na zabezpečení volby prezidenta ve výši        20,0 tis. Kč 

− jedná se o odhad prostředků, které budou do konce roku obdrženy na zajištění volby 

prezidenta konané začátkem příštího roku; jde o pokrytí výdajů vynaložených ještě 

v letošním roce 

  

 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o  20,0 tis. Kč 
 

• položka zabezpečení voleb se zvyšuje o  20,0 tis. Kč 

� nově se zařazuje položka volba prezidenta ve výši        20,0 tis. Kč 

− odůvodnění viz výše u příjmové položky 

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

    

• položka péče o zeleň se navyšuje o           30,0 tis. Kč 
� položka zeleň se navyšuje o     30,0 tis. Kč 

− vzhledem k vichřici, která se republikou prohnala tuto neděli, je navrženo navýšit 

položku na zeleň, konkrétně na odstranění následků vichřice. Určitá rezerva 

v rozpočtu na tyto účely počítána byla (20 tis. Kč), nicméně podle odhadů je 

nedostačující. Prostředky je navrženo přesunout z investičních akcí, kde naopak 

nebudou v plné výši čerpány. 
 

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se snižuje o           30,0 tis. Kč 
� psí park se snižuje o     19,0 tis. Kč 

− jedná se o úpravu na výši konečné ceny, prostředky se přesouvají na péči o zeleň 

� nové vybavení hřiště Valčíkova se snižuje o     11,0 tis. Kč 

− jedná se o úpravu na výši konečné ceny, prostředky se přesouvají na péči o zeleň 
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V části příspěvky a dary se celkové výdaje zvyšují, navýšení jde na vrub rezervy rady, starosty  
a místostarosty 
 

• zařazují se peněžité dary v celkové výši  30,0 tis. Kč 

− dva dary byly schváleny na jednání rady MO dne 11.10.2017 usnesením č. 586 a 587, 

jeden dar viz předchozí bod jednání 

 

V části rezervy dochází ke zvýšení o      310,0 tis. Kč 

         

• rezerva rady městského obvodu se snižuje o        20,0 tis. Kč 

− přesun do části příspěvky a dary 

 

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

− přesun do části příspěvky a dary 

 

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

− přesun do části příspěvky a dary 

 

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o     340,0 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

  

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 8 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 19 317,2 19 317,2

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7) (27 345,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6) (-7 018,6)

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

(RPS - ul. Družby - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)

(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP) (1 000,0) (1 000,0)

(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP) (-73,2) (-73,2)

(rekonstrukce chodníků ul. Ke Koupališti - transfer na MmP) (-300,0) (-300,0)

(užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP) (-5,7) (-5,7)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 9 800,0 +300,0 10 100,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

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

 - poplatek za odpady 8 000,0 +300,0 8 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 1,0 1,0

Přijaté sankční platby 70,0 +40,0 110,0

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

Příjmy ostatní 20,0 20,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do PS 400,0 400,0

Příjmy na zabezpečení volby prezidenta - +20,0 20,0

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 113,6 113,6

PŘÍJMY CELKEM                                                                  30 221,8 +360,0 30 581,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin. vypořádání za rok 2016 25 357,8 25 357,8

CELKEM 55 579,6 +360,0 55 939,6

SOCIÁLNÍ FOND -391,0 -391,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 55 188,6 +360,0 55 548,6

Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 598 ze dne 1. 11. 2017

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2017

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 8

Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

(po rozpočtovém opatření č. 8)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  11 220,0 +20,0 11 240,0

Platy zaměstnanců 5 500,0 5 500,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 340,0 1 340,0

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

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 320,0 2 320,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 200,0 200,0

Drobný dlouhod. majetek 120,0 120,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 90,0 90,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 50,0 50,0

Školení, vzdělávání 110,0 110,0

Ostatní služby 380,0 380,0

 -  příspěvek na stravování (110,0) (110,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (270,0) (270,0)

Opravy a udržování ÚMO 235,0 235,0

Cestovné 25,0 25,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb 400,0 +20,0 420,0

- volby do poslanecké sněmovny (400,0) (400,0)

- volba prezidenta - (+20,0) (20,0)

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 12 690,0 0,0 12 690,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 5 030,0 +30,0 5 060,0

- zeleň (2 730,0) (+30,0) (2 760,0)

- seč trávníků (2 300,0) (2 300,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 680,0 1 680,0

Odpady 1 450,0 1 450,0

- zeleň (100,0) (100,0)

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

- komunální odpad (1 100,0) (1 100,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 670,0 -30,0 2 640,0

- rekonstrukce hřiště u slona (700,0) (700,0)

- drobné investice (200,0) (200,0)

- psí park (260,0) (-19,0) (241,0)

- oplocení ZŠ Družstevní (1 000,0) (1 000,0)

- nové vybavení hřiště Valčíkova (510,0) (-11,0) (499,0)

Středisko úklidových prací 1 760,0 1 760,0

  - platy zaměstnanců 1 130,0 1 130,0
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  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 403,0 403,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 50,0 50,0

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

  - služby telekomunikací 6,0 6,0

  - ostatní služby 61,0 61,0

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

    - ostatní služby (20,0) (20,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 27 430,0 27 430,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

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

Investice - doprava 23 330,0 23 330,0

- Družby - 1. etapa - podíl MO (4 050,0) (4 050,0)

- Družby - 1. etapa - transfer na MmP (-4 000,0) (-4 000,0)

- Družby - 2. etapa (4 050,0) (4 050,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 (13 000,0) (13 000,0)

- Lidická (2 300,0) (2 300,0)

- Stavbařů, Rosická - PD (240,0) (240,0)

- Ležáků, Partyzánů - PD (240,0) (240,0)

- Gagarinova - PD (100,0) (100,0)

- úpravy okolí Bajkalu (2 950,0) (2 950,0)

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

- investice ostatní vč. PD (200,0) (200,0)

- Ke Koupališti - chodníky - podíl MO (300,0) (300,0)

- Ke Koupališti - chodníky - transfer na MmP (-300,0) (-300,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 331,0 +30,0 361,0

Rezerva na dotace 53,9 53,9

- dotace MŠ Zvoneček - keramické dílny, školní akademie 13,5 13,5

- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open 8,0 8,0

- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaj 14,5 14,5

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa 8,0 8,0

- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků 3,0 3,0

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti 11,0 11,0

- dotace SK lyžařů Polabiny - činnost 12,0 12,0

- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže 3,5 3,5

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - X. Fest. pěvec. sborů 5,0 5,0

- dotace Lentilce - kroužky arteterapie 10,0 10,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 16,5 16,5

- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost 20,0 20,0

- dotace SDH Pardubice-Polabiny - činnost Mladých hasičů 11,0 11,0

- dotace RIC, z.s. - akce pro děti 7,0 7,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti 14,0 14,0

- dotace MŠ Klubíčko, Stezka Povodí 13,4 13,4
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- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - Do Německa na zkušenou 3,0 3,0

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 9,0 9,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 28,5 28,5

- dotace Spolku Montessori Pardubice - seznamovací pobyt 5,2 5,2

- dotace Rybářskému SK - činnost 10,0 10,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 28,0 28,0

- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice 5,0 5,0

- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny 4,0 4,0

- fin. dar AVE-KONTAKT 4,0 4,0

- fin. dar HBC AUTOSKLO H.A.K. 2,0 2,0

- fin. dar J. Pilnému 3,0 3,0

- fin. dar Univerzitě Pardubice 5,0 5,0

- fin. dar SDH Svítkov - Popkovice - +5,0 5,0

- fin. dar MŠ Odborářů - +5,0 5,0

- fin. dar R. Hejnému - +20,0 20,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 195,6 2 195,6

Knihovna 1 095,0 1 095,0

- platy zaměstnanců 425,0 425,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 157,0 157,0

- knihy 120,0 120,0

- drobný dlouhodobý majetek 25,0 25,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0 20,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 15,0 15,0

- ostatní služby 64,0 64,0

   - příspěvek na stravování (14,0) (14,0)

   - ostatní služby (50,0) (50,0)

- běžné opravy a údržba 65,0 65,0

- úpravy knihovny 180,0 180,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 413,6 413,6

Vánoční akce 210,0 210,0

Masopust 25,0 25,0

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

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Den dětí 45,0 45,0

Drakiáda 10,0 10,0

Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách 10,0 10,0

Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II 20,0 20,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 115,0 115,0

Rezerva na akce obvodu 35,0 35,0
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REZERVY                                                                      1 322,0 +310,0 1 632,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -20,0 20,0

Rezerva starosty 34,0 -5,0 29,0

Rezerva místostarosty 15,0 -5,0 10,0

Rezerva rozpočtu 1 233,0 +340,0 1 573,0

VÝDAJE   CELKEM 55 188,6 +360,0 55 548,6

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 8

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků 

na platy a odměny
391,0 391,0

Zůstatek účtu k 31.12.2016 58,8 58,8

PŘÍJMY CELKEM 449,8 449,8

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 206,0 206,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 61,0 61,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 50,8 50,8

VÝDAJE CELKEM 449,8 449,8

na rok 2017

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 8)
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

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

 
 
 

 

 

Plán práce na rok 2018 Knihovny městského obvodu Pardubice II 

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

 
1. Knihovní fond  

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

Rozpis výdajů: 
- knihovní fond /nákup nových knih/………………………………………………………………………….…………………………..150.000 Kč     

 
2. Elektronické služby 

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

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

Měsíc Akce 

Leden Akce Babička čte pohádku – zapojení seniorů do akcí knihovny 

 Vyhodnocení soutěže Lovci perel za rok 2017 

 Zahájení soutěže Lovci perel na rok 2018 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Únor Výtvarná soutěž pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ  

 Přednáška na téma Jan Hus – Jeden z největších Čechů 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Březen Březen měsíc knihy – akce pro ZŠ 

 Velikonoční akce pro MŠ 

 Turnaj ve stolních hrách v době jarních prázdnin 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Duben Velikonoční dílna – ukázka pletení pomlázky a výroba velikonoční kraslice 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

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

 Autorské čtení se spisovatelkou p. Janou Klimečkovou 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červen Pasování prvňáčků na čtenáře – akce pro ZŠ 1., 2., 3. a 4. úterý v měsíci 

 Den dětí ve spolupráci s DDM Alfa 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

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

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

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

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

Září Akce Babička čte pohádku – zapojení seniorů do akcí knihovny 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

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

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

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Listopad Keramická dílna v DDM Alfa pro dospělé  

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

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

Prosinec Vánoční akce pro MŠ 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

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

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

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

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

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

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

 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 1.11.2017  usnesením č. 602. 
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Příloha k plánu práce na rok 2018  - dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

 
1. Materiál:       Březen měsíc knihy …………. 2700 Kč  

Prázdninové hraní…………… 2000 Kč 
Lovci perel /materiál/……….2500 Kč  
Tvořivá dílna/materiál/……..1000 Kč 
 

2. Dary:  Výtvarná soutěž………………. 1200 Kč 
Pasování prvňáčků…………... 5000 Kč + roční členství v knihovně zdarma 
Lovci perel…………………….… 2500 Kč 
Občerstvení……………………... .200 Kč 
Dary........................................600.Kč 
Honorář…………………………...1700 Kč    

3. Rezerva:  Rezerva…………………………......600 Kč 
 
Materiál, dary – ceny do soutěží, OON, služby………………………………………………………………20.000 Kč 

 

Název akce 
Okruh 

účastníků/počet 
Zaměření Financované výdaje na akci Výdaje 

Březen měsíc knihy, 
velikonoční a vánoční 

akce, spolupráce s MŠ a 
ZŠ 

žáci ZŠ, děti MŠ 
/180/100/100/400 

celkem 780 

Propagace knihovny 
nabídka a organizace 
knihovny 

Materiál: oboustranně potištěné záložky 
motivující ke čtení s informacemi o 

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

k propagaci knihovny 

2700 

Výtvarná soutěž pro žáky 
1. – 5. ročníku ZŠ 

Děti/200 Práce s dětmi  
Dary: Odměna pro první tři vítěze v každé 

kategorii 
1200 

Pasování prvňáčků žáci ZŠ/100 
Práce s dětmi -

motivace ke čtení, 
význam knihoven 

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

5000 

Lovci perel děti/60 

Účast dětských 
čtenářů knihovny 

v celostátní soutěži 
dle stanovených 

pravidel 

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

celé soutěže  

5000 

Prázdninové hraní, Turnaj 
ve stolních hrách, hry dětí 

v knihovně 
děti/40 

Propagace knihovny 
jako místa aktivního 

odpočinku a 
setkávání dětí 

Materiál: stolní hry 2000 

Autorské čtení se 
spisovatelkou J. 

Klimečkovou 
dospělí Propagace knihovny Honorář, občerstvení, dar 1500 

Tvořivá dílna pro děti -
výtvarné potřeby  

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

pastelky, špejle, … 
1000 

Přednáška na téma Jan 
Hus – Jeden z největších 

Čechů 
dospělí Propagace knihovny Honorář, občerstvení, dar 1000 

Rezerva    600 


