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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 23. 9. 2020 v 17.00 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Bc. Kateřina Kosová, Ing. 
Gabriela Křížková, Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek (od 17:15), Ing. František 
Polák, Ing. David Roček, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga, Ing. Marta Vitochová, 
Adéla Zdráhalová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
 
Omluveni: PhDr. Štěpánka Rubešová 
 
 
Neomluveni:  
 

 
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. 9. 2020 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva odeslána 
emailem členům zastupitelstva a dne 15. 9. 2020 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva pro 
veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu.  

Vyzval ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva Ing. Martu Vitochovou a Ing. Pavola 
Škuligu, aby se vyjádřili k zápisu. Ing. Vitochová a Ing. Škuliga prohlásili, že k zápisu neměli 
připomínky a zápis podepsali. 
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Ing. František Polák, Lenka Kutílková 
 
Výsledek hlasování:  Pro      13     proti    0      zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová 
Zapisovatelka: Ing. Petra Bodláková 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2020 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Informativní zpráva o investičních akcích 
5. Diskuse 
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O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro      13     proti    0      zdržel se    0    
 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se přihlásil Ing. Weisbauer, a upozornil na možnost použití vsakovací dlažby při 
rekonstrukci či výstavbě komunikací. Starosta reagoval, že o této možnosti ví a společně 
s Ing. Řezaninou se zúčastnili prezentace této dlažby a zvažují její využití při některé 
z budoucích oprav komunikací či parkovacích ploch. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2020 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II 
za 1. pololetí roku 2020 na vědomí. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava. Do rozpravy se přihlásila Ing. Křížková a upozornila, že dne 24. 9. 2020 
je na programu jednání Zastupitelstva města Pardubic zpráva navrhující mimořádný odvod 
finančních prostředků z městských obvodů ve výši 20 % ze stavu účtů k 1. 6. 2020. P. starosta 
uvedl, že o tomto návrhu ví a nepovažuje za reálné, že by toto usnesení bylo ZmP přijato. Dále 
starosta informoval zastupitele o jednání se zástupci Magistrátu města Pardubic ohledně 
předpokládaného poklesu výběru sdílených daní v souvislosti s epidemií koronaviru, což bude 
mít samozřejmě za následek i nižší plnění tohoto druhu příjmu v rozpočtu městského obvodu. 
Ing. Weisbauer informoval o jednání Komise pro strategii a smart city, na které se rovněž 
projednávalo financování městských společností v souvislosti s epidemií koronaviru.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 36 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 5 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro      14     proti    0      zdržel se    0   
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Informativní zpráva o investičních akcích  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo Informativní zprávu o investičních akcích 
na vědomí. 
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5. Diskuse 
Do rozpravy se přihlásila pí. Zdráhalová s žádostí o přesunutí kontejnerů s oblečením 
u křižovatky ulic Lidická a Ležáků na vhodnější místo. P. starosta požádal Ing. Řezaninu 
o přesunutí těchto kontejnerů.  
Mgr. Metelka vznesl dotaz na umístění kontejnerů v ulici Gagarinova v těsné blízkosti 
restaurace Na Labišti. P. starosta uvedl, že v této lokalitě bohužel není možné přesunutí 
kontejnerů na jiné místo. Navrhl možné řešení, oddělit tento prostor výsadbou zeleně.  
Ing. Weisbauer vznesl dotaz na napojení nové cyklostezky u zdymadla na cestu od slepého 
ramene Labe. P. starosta uvedl, že problematické místo bude vysypáno štěrkem.  
Mgr. Metelka se dotazoval na možnost vybudování psího parku v lokalitě ulic Lidická a 
Gagarinova. Starosta odpověděl, že tato možnost už byla neoficiálně projednávána, ale 
nesetkala se s podporou.  
P. Petružálek poděkoval Ing. Řezaninovi a Ing. Schafferové za jejich práci. Dále vznesl 
požadavek na úpravu ploch v okolí slepých ramen Labe, kde je nevhodné prostředí, a navrhl 
vybudování veřejného osvětlení. Starosta uvedl, že se jedná o soukromé pozemky, proto tam 
bohužel úpravu ani vybudování veřejného osvětlení nelze provést.  
Dále p. Petružálek navrhuje v přilehlé lokalitě zlepšit prostředí neoficiálně vybudovaného 
bikeparku. P. starosta sdělil, že se jedná z části o soukromé pozemky, a dále uvedl, že 
v minulosti proběhla jednání s občany, kteří tento prostor využívají. Byla jim nabídnuta 
možnost založení spolku, kdy by mohli požádat o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města a 
vybudování oficiálního parku. Ze strany uživatelů tohoto prostoru však nebyly v tomto směru 
podniknuty žádné kroky.  
Na závěr p. Petružálek požádal o dořešení sadových úprav navazujících na nový kruhový objezd 
u Decathlonu směrem k pizzerii a ulici Družstevní.  
P. Hanzlík se dotazoval na možné pokračování projektu vybudování Relaxačního centra 
Lonkovka. P. starosta uvedl, že tam dle stanoviska Ministerstva životní prostředí nebyl 
dostatečně prokázán veřejný zájem a Služby města Pardubic od této investice definitivně 
ustoupily.  
Mgr. Metelka se dotazoval na v minulosti zvažovanou výstavbu výškového objektu v prostoru 
parkoviště firmy OPAZ. Starosta odpověděl, že nemá žádnou zprávu o vývoji tohoto záměru. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:50 hod. 
 
Příloha k usnesení č. 36. 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
 

Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
 Ing. František Weisbauer                                                             Adéla Zdráhalová 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25. 9. 2020 
Zapsala: Ing. Petra Bodláková 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
 

Rozpočtové opatření č. 5 
 

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 snižují o           150,0 tis. Kč  
    

•  položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o          110,0 tis. Kč 

 položka RPS Polabiny – Gagarinova – transfer na MmP se navyšuje o       110,0 tis. Kč 

− celou akci realizuje OMI MmP, na základě jeho požadavku došlo k navýšení prostředků  
o uvedenou částku na technický dozor, autorský dozor atd. 
 

•  položka příjmy z úroků se snižuje o                 40,0 tis. Kč 

− položka byla již v červnu ponížena a z dosavadního plnění za poslední dva měsíce je zřejmé, že 
ani tak nebude naplněna. Je proto přistoupeno k dalšímu snížení. 

 
  

2. Výdajová část rozpočtu se snižuje o             150,0 tis. Kč 
 

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o        600,0 tis. Kč 
 

•  položka investice – doprava se zvyšuje o       600,0 tis. Kč 
 položka RPS Polabiny – Gagarinova – podíl obvodu se navyšuje o       110,0 tis. Kč 
 položka RPS Polabiny – Gagarinova – transfer na MmP se navyšuje o      110,0 tis. Kč 

− odůvodnění viz výše u transferu 
 

 zařazuje se položka Prodloužená, Sluneční – PD ve výši        500,0 tis. Kč 

− jedná se o novou položku; v souladu s platným Programem rozvoje byla zpracována 
studie na úpravy vnitrobloku Prodloužená, Sluneční. V současné době probíhá 
připomínkové řízení, na základě jeho výsledků bude zadáno zpracování projektové 
dokumentace. Ta bude členěna na více etap s tím, že minimálně jednu (nároží Sluneční – 
Okrajová), by městský obvod chtěl realizovat již v roce 2021. 

 
 položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o         100,0 tis. Kč 

− navýšení položky se navrhuje z důvodu záměru zpracování PD na úpravy v ul. Lonkova 
vyvolané plánovanou akcí města – výstavbou kontejnerových přístřešků v této ulici, 
v jejímž rámci bude zabráno několik parkovacích míst. V rámci akce městského obvodu 
by měla být tato místa nahrazena, přičemž PD bude řešit i další záležitosti (mj. rozšíření 
zóny 30). 

 
 

Příloha k usnesení ZMO č. 36 ze dne 23. 9. 2020
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V kapitole dary a dotace se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

•  rezerva na dotace se zvyšuje o   12,3 tis. Kč 

•  vyřazuje se dotace SH ČMS – SDH Pardubice na činnost Mladých hasičů ve výši  12,3 tis. Kč 

− na základě situace vyvolané epidemií COVID-19 a následnými opatřeními měl kroužek 
Mladých hasičů pouze minimální náklady a schválenou dotaci proto odmítl přijmout; částka je 
tak přesunuta zpět do rezervy 

 
V kapitole kultura se celkové prostředky navyšují o        150,0 tis. Kč 

 

•  zařazuje se položka oprava plastiky „Plachetnice“ ve výši                 150,0 tis. Kč         

− jedná se o prostředky na opravu/repasi plastiky „Plachetnice“ na prostranství před ZŠ Polabiny 
2, plastika je v havarijním stavu. Oprava je po městě požadována již od roku 2014, kdy bylo 
prostranství před školou rekonstruováno, ale potřebná položka se opakovaně nedostává do 
rozpočtu města. Proto se navrhuje provést opravu z prostředků obvodu. 

 
V části rezervy dochází ke snížení o    900,0 tis. Kč 

         

•  rezerva rozpočtu se snižuje o              900,0 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 
 
 
3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 

 
 
Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 

 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 24 559,4 -110,0 24 449,4

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (40 246,1) (40 246,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 866,7) (-8 866,7)

(RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP) (-6 820,0) (-110,0) (-6 930,0)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 11 750,0 11 750,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 550,0 1 550,0

 - poplatek za odpady 9 700,0 9 700,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 150,0 -40,0 110,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

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

Příjmy ostatní 30,0 30,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 550,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  37 639,4 -150,0 37 489,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 + fin. vypoř. s městem za rok 2019 24 918,0 24 918,0

CELKEM 62 557,4 -150,0 62 407,4

SOCIÁLNÍ FOND -527,0 -527,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 62 030,4 -150,0 61 880,4

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2020

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 5

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

(po rozpočtovém opatření č. 5)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  14 678,0 14 678,0

Platy zaměstnanců 7 000,0 7 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 955,0 2 955,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 310,0 310,0

Drobný dlouhodobý majetek 220,0 220,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 100,0 100,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 90,0

Ostatní služby 643,0 643,0

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

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 120,0 120,0

Cestovné 30,0 30,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 550,0

Stavební úpravy pokladny 300,0 300,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 968,0 15 968,0

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

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

Poradenství, konzultace, studie       80,0 80,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 7 900,0 7 900,0

- zeleň (4 300,0) (4 300,0)

- seč trávníků (3 600,0) (3 600,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0 1 600,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 400,0 1 400,0

- sluneční pláž (150,0) (150,0)

- kontejnerové stání Lidická (200,0) (200,0)

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

- drobné investice (400,0) (400,0)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) (350,0) (350,0)

Středisko úklidových prací 3 098,0 3 098,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 795,0 2 795,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 156,0 156,0

  - 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)
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  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 185,0 +600,0 19 785,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 480,0 2 480,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Ostatní záležitosti dopravy 20,0 20,0

Investice - doprava 16 595,0 +600,0 17 195,0

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu (8 700,0) (8 700,0)

- RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu (6 820,0) (+110,0) (6 930,0)

- RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP (-6 820,0) (-110,0) (-6 930,0)

- Sever - centrum - PD (900,0) (900,0)

- Brožíkova - 2. etapa (3 900,0) (3 900,0)

- J. Potůčka - PD (200,0) (200,0)

- K. Šípka - PD (65,0) (65,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 200,0) (2 200,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD - (+500,0) (500,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (+100,0) (300,0)

33 DOTACE A DARY 245,0 0,0 245,0

Rezerva na dotace 51,8 +12,3 64,1

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu 4,5 4,5

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů 6,5 6,5

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,0 8,0

- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - mezin. gastronomická soutěž 9,0 9,0

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění 6,0 6,0

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS - 26. bienále 11,5 11,5

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče 8,2 8,2

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže 25,5 25,5

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů 4,0 4,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu 9,0 9,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče 6,8 6,8

- dotace MIREA denní stacionář - podpora nácviku prac. činností klientů 8,0 8,0

- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky 10,3 10,3

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů 12,3 -12,3 0,0

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaj 18,6 18,6

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA 2 345,0 +150,0 2 495,0

Knihovna 1 205,0 1 205,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 795,0 795,0

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 58,0 58,0

- ostatní služby 112,0 112,0

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

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (95,0) (95,0)
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- opravy a údržba 70,0 70,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 100,0 100,0

Staročeská pouť 380,0 380,0

Vánoční akce 300,0 300,0

Masopust 1,0 1,0

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

Polabinské čarodějnice 9,0 9,0

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

Oprava plastiky "Plachetnice" - +150,0 150,0

Besedy s občany 5,0 5,0

REZERVY                                                                      9 609,4 -900,0 8 709,4

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 9 514,4 -900,0 8 614,4

VÝDAJE   CELKEM 62 030,4 -150,0 61 880,4

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 5

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 527,0 527,0

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 113,7 113,7

PŘÍJMY CELKEM 640,7 640,7

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 35,0 35,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 170,7 170,7

VÝDAJE CELKEM 640,7 640,7

na rok 2020

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 5)
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