
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

Č. j.   UMOI//4298/2021/KÚ/SEKR/Mt 
Ev. č.   10356/2021 
Spis. zn.  2164/2021 
 
 

P o z v á n k a 
 

na 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 

které se uskuteční  

ve středu 15. září 2021 od 16:00 hodin 

ve Společenském sále budovy radnice, Pernštýnské nám. 1 
 
 
 
 
Program jednání: 

1. Prezentace „Terminál B“ – Ing. Jan Chvojka 

2. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 

3. Stavební uzávěra 

4. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 

5. Úprava rozpočtového opatření č. 3 

6. Revokace usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019 

7. Kontrolní zpráva č. 12 

8. Diskuse 

 
 
 
 
 

      Bc. Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
  



 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 15. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 9. 2021          Číslo zprávy: 2 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 
Důvodová zpráva: 

- bude zaslána starostkou e-mailem a doplněna dodatečně 
 
 
 
  



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 15. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 9. 2021          Číslo zprávy: 3 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 

Informativní zpráva – Stavební uzávěra 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informativní zprávu o procesu vydávání územního opatření o stavební uzávěře. 
 
Důvodová zpráva: 

Důvodem vyhlášení stavební uzávěry je ochrana stávajících hodnot území, a to zejména 
hodnot urbanistických, zajišťujících kvalitu bydlení ve vymezeném stabilizovaném území. To 
je charakteristické tím, že je tvořené převážně rodinnými domy a několika nízkopodlažními 
bytovými soubory z 60. let s vnitrobloky s veřejnou zelení.  

V právě projednávaném novém Územním plánu města Pardubice (o jehož pořízení rozhodlo 
Zastupitelstvo města Pardubice dne 20.9.2010), resp. v návrhu pro veřejné projednání, jsou 
tyto charakteristické lokality s veřejně přístupnou vnitroblokovou zelení uvedeny jako hodnota 
území a výslovný příklad, kdy je nepřípustné zahušťování dalšími bytovými domy. Je veřejným 
zájmem tuto strukturu jako hodnotu území zachovat. Podstatná část území, vymezeného pro 
stavební uzávěru se překrývá s územím pod označením U07 Bílé předměstí, definovaným 
jako území urbanisticky cenné. Výjimkou jsou bloky mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, 
Sezemická, Věry Junkové, jejichž ochranu považujeme za zvláště potřebnou s ohledem na 
kvalitu stávajícího obytného prostředí, včetně hodnotné stávající vnitroblokové zeleně. 
Je proto žádoucí zajistit a vytvořit podmínky pro tuto ochranu dostupnými prostředky, a to do 
okamžiku nabytí účinnosti projednávaného nového Územního plánu města Pardubice, který 
prokazatelně řeší a prověřuje nastavení podmínek pro využití příslušných ploch 
s větším akcentem na ochranu zmíněných hodnot, než jak činí stávající územní plán. 
Případnou výstavbou dalších bytů v prostoru plánované uzávěry by došlo nejen k narušení 
hodnotné stávající urbanistické struktury, ale také k výraznému zhoršení podmínek pro bydlení 
ve stávajících objektech a k likvidaci kvalitní vzrostlé veřejné zeleně. Městský obvod 
Pardubice I toto opatření vydává za účelem prevence před neakceptovatelnými a nevratnými 
zásahy do území, které by mohly nastat do okamžiku nabytí účinnosti projednávaného nového 
Územního plánu města Pardubice. 

Po projednání návrhu stavební uzávěry s dotčenými orgány a veřejností bude radě MO 
Pardubice I předloženo konečné znění stavební uzávěry k vydání. 
 



Mimořádná schůze Rady městského obvodu Pardubice I ze dne 6. 9. 2021, kde RMO 
v z a l a   n a   v ě d o m í 
návrh územního opatření o stavební uzávěře pro stavby bytových domů pro část území 
Městského obvodu Pardubice I v rozsahu urbanisticky cenného území U07 Bílé Předměstí – 
vilová zástavba (vymezeného v projednávaném novém územním plánu Pardubice, o jehož 
pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Pardubice dne 20.9.2010) a dále v rozsahu území mezi 
ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická, Věry Junkové. 

Vymezení území: 
Stavební uzávěra se vyhlašuje pro část území Městského obvodu Pardubice I v rozsahu 
urbanisticky cenného území U07 Bílé Předměstí – vilová zástavba (vymezeného 
v projednávaném novém územním plánu Pardubice, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo 
města Pardubice dne 20.9.2010) a dále v rozsahu území mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, 
Sezemická, Věry Junkové. Grafické vyznačení územního rozsahu stavební uzávěry je zřejmé 
z grafické přílohy, která je nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy. 
 
 
Na stavební úřad je navrženo odeslat dopis tohoto znění:  

S odkazem na ustanovení § 8 odst. 2 správního řádu si dovoluji informovat stavební úřad, že 
městský obvod Pardubice I zahájil projednávání stavební uzávěry pro stavby bytových domů 
na části území městského obvodu Pardubice I. Je na zvážení stavebního úřadu, zda je řešení 
této otázky předběžnou otázkou ve smyslu § 57 správního řádu ve vztahu k zahájeným 
správním řízením ve věci výstavby bytových domů. 
 
Další připravované kroky:  

 odeslání dopisu na stavební úřad 
 k návrhu opatření obecné povahy se vyjádří dotčené orgány (30 dnů) 
 vyvěšení na veřejnou desku (15 dnů) 
 zapracování možných připomínek 
 odsouhlasení finální podoby územního opatření o stavební uzávěře 
 předání k projednání na Radu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
č. 1 - Stavební uzávěra – oznámení pro DO 
č. 2 - Stavební uzávěra – návrh opatření obecné povahy 
č. 3 - Stavební uzávěra – mapa  
 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 15. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 9. 2021          Číslo zprávy: 4 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda finančního výboru 

Zpracoval:   Martina Tomanová, referent OE 

 
Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s pololetním hospodařením městského obvodu Pardubice I za rok 2021 bez výhrad, 
 
Důvodová zpráva: 
 
Na rok 2021 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu Kč 
48.505,9 tis. s rezervou rozpočtu ve výši Kč 690 tis. V průběhu 1. pololetí bylo schválena 
úprava rozpočtu dle požadavků MmP, finanční vypořádání roku 2020 a jedna změna rozpočtu. 
Objem aktuálního rozpočtu po všech rozpočtových opatřeních činí Kč 79.598 tis. Aktuální 
rozpočet je vyrovnaný s rezervou rozpočtu ve výši Kč 9.328,8 tis.  
 
1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2021 

Příjmová strana rozpočtu MO Pardubice I byla tvořena těmito druhy příjmů:  
• daňové 
• nedaňové 
• přijaté dotace. 

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2021 na 49,86 %, což představuje částku ve výši Kč 
28.584,4 tis. 

 
1.1  Daňové příjmy 

Daňové příjmy byly plněny na 51,06 % (rozpočtované Kč 55.467,2 tis., skutečné Kč 
28.323,7 tis,), z toho: 

• daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu a 
současně odvod z rozpočtu MO do rozpočtu města dle platného Statutu - plnění Kč 
16.329,1 tis. oproti rozpočtu Kč 41.487,2 tis. (tj. na 39,36 %) 

• poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 11.994,6 tis. oproti rozpočtu  
Kč 13.980,00 tis. (tj. na 85,8 %): z toho 

o správní poplatky na 44,7 %  
z toho poplatek za povolení umístění herního prostoru na 60 % 
           ostatní správní poplatky na 43,39 % 
místní poplatky na 86,95 % 
z toho poplatek ze psů na 54,58 % 
           poplatek za užívání veřejného prostranství na 72,56 % 



           poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 72,74 % 
           poplatek za TKO na 91,16 %. 

 
1.2  Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 1.340 tis., plněny byly na 19,46 %, tj. 
Kč 260,7 tis. Významnějšími položkami zde jsou Ostatní příjmy z vlastní činnosti 
(rozpočet 250 tis. Kč, plnění 126,2 tis. Kč, tj. 50,51 =) a Přijaté sankční platby a pokuty 
(rozpočet 120 tis. Kč, plnění 45 tis. Kč, tj. 37,52 %). 

 
1.3  Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace 

V prvním pololetí roku 2021 nebyly prozatím přijaty žádné dotace, finanční vypořádání 
s MmP je rozpočtováno ve výši Kč 518,6 tis. 

 
2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2021 

Výdaje byly k 30. 6. 2021 čerpány na 29,88 %. V absolutním vyjádření to znamená částku 
Kč 23.780,6 tis. z rozpočtovaných Kč 79.598 tis.  
Čerpání v jednotlivých kapitolách zhruba odpovídá odhadu plánovaných výdajů v pololetí: 

• kapitola 14 - Vnitřní správa - 41,05 % 
• kapitola 15 - Životní prostředí – 30,83 % 
• kapitola 27 - Doprava – 5,31 % 
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – prozatím nebylo čerpáno vzhledem 

k tomu, že se v prvním pololetí nepořádaly žádné školní či sportovní akce. 
• kapitola 34 - Kultura – 9,28 % 

 
Z investičních akcí v tuto chvíli probíhá realizace workoutového hřiště v Parku Na Špici. 
 
V odeslaných konsolidačních transferech byl realizován odvod části poplatku za TKO ve 
výši Kč 7.656,1 tis. a zálohový příděl do sociálního fondu ve výši Kč 300 tis. 

 
3. FINANCOVÁNÍ 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 bylo rozpočtováno zapojení celkových 
nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve výši Kč 3.258 tis. Při finančním vypořádání za 
rok 2020 bylo zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 navýšeno o 
výsledný zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2020 a o částku z finančního na celkovou 
hodnotu ve výši Kč 22.272,16 tis. 
Vzhledem k tomu, že hospodaření v 1. pololetí bylo přebytkové, činí financování 
k 30.06.2021 Kč 4.803,8 tis. se znaménkem minus (tzn. příjmy roku 2021 jsou vyšší než 
výdaje roku 2021 a podmínkou je, že rozpočet i skutečnost musí být vyrovnané). 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 – tabulka 
 
 
 

  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 15. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 9. 2021          Číslo zprávy: 5 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda finančního výboru 

Zpracoval:   Martina Tomanová, referent OE 

 
Úprava rozpočtového opatření č. 3 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtového opatření č. 3 - na příjmové straně rozpočtu snižujeme položku „Finanční 
vypořádání s MMP“ o Kč 25,52 a z důvodu vyrovnanosti rozpočtu o tutéž částku snižujeme 
rezervu rozpočtu; vzhledem k tomu, že konsolidační položky musely být rozpočtovány už k 30. 
6. 2021, byla příslušná úprava rozpočtově provedena, 
 
Důvodová zpráva: 

Dne 20.05.2021 jsme od MMP obdrželi přehledovou tabulku – finanční vypořádání 
s městskými obvody. Tato tabulka byla součástí materiálů k provedení rozpočtového opatření 
č. 3 (viz z tabulka č. 1). V této tabulce bylo finanční vypořádání vyčísleno na koruny a haléře 
a v souladu s tím i rozpočtováno. Dne 28. 6. 2021, po provedení příslušného rozpočtového 
opatření, jsme byli kontaktováni oddělením rozpočtu MMP a bylo nám sděleno, že na jejich 
straně bylo finanční vypořádání rozpočtováno na celé stokoruny a následně byla zaslána 
přehledová tabulka (viz tabulka č. 2). V této souvislosti bylo nutné z naší strany bezodkladně 
provést příslušnou úpravu a na příjmové straně rozpočtu snížit položku „Finanční vypořádání 
s MMP“ o Kč 25,52 a z důvodu vyrovnanosti rozpočtu na výdajové straně rozpočtu o tutéž 
částku snižujeme rezervu rozpočtu.  

 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - tabulka č. 1 z 20. 5. 2021 – původní rozpis 
Příloha č. 2 - tabulka č. 2 z 28. 6. 2021 – rozpis  
 
  



  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 15. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 9. 2021          Číslo zprávy: 6 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda finančního výboru 

Zpracoval:   Pavlína Fraňková, vedoucí KÚ 

 
Revokace usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a) r e v o k u j e 

usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019 
b) s c h v a l u j e 

poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaeDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
Ing. Ivo Herynk   Kč    400,- 
Milan Pilař   Kč    800,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
René Živný   Kč    600,- 

Finanční výbor 
Mgr. Martin Kubrycht  Kč    600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč    400,- 

c) r u š í 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
MUDr. Tomáš Sýkora  Kč    400,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká  Kč    800,- 
Ing. Přemysl Kunt  Kč    800,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš  Kč    200,- 

Kontrolní výbor 
František Miláček  Kč    600,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 

 



 
Důvodová zpráva: 

S ohledem na nedoložení potřebné dokumentace ze strany některých členů komisí a výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva, kdy ani po opakované urgenci nedošlo k získání relevantních 
informací, na jejichž základě lze odměnu vyplatit, a s ohledem na časové období, kdy se v roce 
2021 zabýváme odměnami členů komisí a výborů za rok 2018, navrhujeme revokaci 
dotčeného usnesení. 

 
 
 
  



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 15. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:  15. 9. 2021          Číslo zprávy: 7 

Předkladatel:  Ing. Dominik Bečka, předseda KV  

Zpracoval:      Pavlína Stuchlíková a Kontrolní výbor 

Projednáno:  v Kontrolním výboru dne 1. 9. 2021 

 
Kontrolní zpráva č. 12 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního 
výboru dne 1. 9. 2021. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.12 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.: 117Z 
3.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z,73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z, 95Z, 114Z 
4.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 23Z, 96Z, 97Z, 98Z, 99Z, 100Z, 101Z, 102Z, 103Z, 104Z, 105Z, 106Z, 107Z, 
108Z, 109Z, 110Z, 111Z, 112Z, 113Z, 115Z, 116Z 

 
Důvodová zpráva: 
 

AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V DLOUHODOBÉ EVIDENCI 
USNESENÍ: 

 

Usnesení č. 117Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
a) o d v o l á v á 

z funkce členku finančního výboru Ing. Alexandru Prokopovou ke dni 23. 6. 2021, 
b) v o l í 

za člena finančního výboru Ondřeje Maxu, nar. 17. 2. 1979, s platností od 23. 6. 2021. 
 
 

AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V EVIDENCI USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 30 Z   3/3/19   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 



poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 členy 
zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora  Kč    400,- 
Ing. Ivan Herynk   Kč    400,- 
Michal Pilař   Kč    800,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká  Kč   800,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč   800,- 
René Živný    Kč   600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš  Kč   200,- 
Mgr. Martin Kubrycht  Kč   600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč   400,- 
František Miláček   Kč   600,- 
Pavel Nevečeřal   Kč   400,- 

Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE 
T: 30. 06. 2019 

Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 
 

Usnesení č. 41 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
pověřuje starostku 

a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný 
odpad z prostoru Bělobranského náměstí, 

b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí, 
c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby jeho 
část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.). 

 
 

Usnesení č. 73Z   10/09/20 

Hlasování:  
Pro: 10 D. Bečka, O. Šebek, V. Martinec, P. Dospěl, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák, 

J. Čáslavka, O. Beran, R. Harmat 
Proti:  0 
Zdrž.  5 M. Hubálková, J. Menšík, M. Drenko, A. Stehnová, I. Dolečková 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
u k l á d á 
Radě MO Pardubice I nezahájit investiční akci „PD úpravy přízemí budovy U Divadla 828 + 
realizace“, nebude-li zajištěno alespoň 50% spolufinancování z rozpočtu Statutárního města 
Pardubice. 
 
 

  



Usnesení č. 83Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
1.   s c h v a l u j e 

návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkou, že bude do konce roku 2020 
schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2021. 

2.   s c h v a l u j e 
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO. 

3.   s v ě ř u j e 
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO 
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2021 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol 
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. 200.000,00 pro 
jednotlivý přesun finančních prostředků. 

4.   b e r e   n a   v ě d o m í,  
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce 
roku 2020, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. 
od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021) chovat jako 
příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria. 

5.   s c h v a l u j e, 
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2021 rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2021 
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkami uvedenými v důvodové 
zprávě. 

6.   s o u h l a s í 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 a ukládá 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

 
 
Usnesení č. 84Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu: 

                            Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
                                                                      Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2020 100 000,00

Zálohový příděl v roce 2021 622 000,00
Úroky z účtu 1 000,00

Zdroje celkem: 723 000,00

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00
Příspěvek na stravování 400 000,00
Dary při významných životních situacích 25 000,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 40 000,00
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu 30 000,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 60 000,00
Poplatky z účtu 3 000,00
Rezerva 25 000,00

Výdaje celkem: 723 000,00

Zdroje - výdaje = 0,00

ZDROJE

VÝDAJE

 
 
 



Usnesení č. 87Z   11/12/20    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice I na rok 2021 s výjimkou bodu 3 odstavce 
2021Q3. 
 
 

Usnesení č. 89Z   12/02/21   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2018 až 
2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2020: 
Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 
Ing. Alfréd Mede   Kč    800,- 
Ing. Vít Vavřina   Kč 1 400,- 
Michal Pilař    Kč        0,- 
Ing. Ivan Herynk   Kč        0,-(dlouhodobě nemocen) 
Jan Franc    Kč 1 000,- 
Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Kollert David     Kč        0,- 
Holub Marek     Kč        0,- 
Jeništová Marie    Kč    400,- 
Živný René     Kč    400,- 
Huráň Jiří     Kč    400,- 
Finanční výbor 
Ing. Prokopová Alexandra  Kč        0,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    600,- 
Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    200,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 
        Z: Pavlína Fraňková, KÚ 
        T: 30. 06. 2021 
Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 

Usnesení č. 92Z   13/04/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a)   p o v ě ř u j e 

starostku MO Pardubice I, sepsáním a odesláním dopisu majiteli pozemku 1800/2 a 
1798/1, v katastrálním území Pardubice v němž bude vyjádřen názor zastupitelstva o 
důležitosti jasanu a přilehlého přírodního území pro náš obvod a nesouhlasu s jeho 
kácením. 

b)   s e   p ř i p o j u j e 
k petici/otevřenému dopisu adresovanému majiteli pozemku 1800/2 a 1798/1, 
v katastrálním území Pardubice. Text petice/otevřeného dopisu je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

c)   p o v ě ř u j e 
starostku MO Pardubice I, zahájením jednání s náměstkem primátora pro životní prostředí 
Janem Nadrchalem ve věci vyhlášení VKP Podkova Pardubice z důvodu možných 
budoucích revitalizací v tomto území včetně řešení majetkových vztahů. 

 
 



Usnesení č. 95Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v y z ý v á 
Radu MO Pardubice I k vyjádření připomínek a uplatnění námitek k záměru „Novostavba 
bytového domu Sakařova II, Pardubice“ v souladu s doplňujícím vyjádřením Odboru 
hlavního architekta MMP, tedy směřující ke zmenšení měřítka záměru a zajištění souladu 
s charakterem okolní zástavby dle §5 odst. 5 ÚPmP. 
Hlasování: 
PRO  15 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   0 
- Schváleno 
 
 

Usnesení č. 114Z   14/06/21 
PRO 11 (M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, D. Bečka, P. Šebek, A. Stehnová, 

M. Hubálková, O. Beran, J. Čáslavka, J. Kotyk, F. Sedlák) 
PROTI    2 (R. Harmat, P. Dospěl) 
ZDRŽEL SE   1 (V. Martinec) 
 

1. Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a) s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření č. 18. Předmětem rozpočtového opatření je 
vytvoření nové položky „Dotace VČD“ ve výši Kč 40.000,00 v kapitole 34 – Kultura. 

b) s c h v a l u j e 
v příslušné veřejnoprávní smlouvě podmínit vyplacení finančních prostředků 
uskutečněním představení a finanční prostředky vyplatit až po odehrání posledního 
představení. 

c) s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Východočeským divadlem 
Pardubice, IČ: 00088358.  

Termín: do 30. 9. 2021 
Zodpovídá: Martina Tomanová 

 
 

AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z  EVIDENCE USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 23 Z   2/12/18   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
v o l í 
za člena finančního výboru Ing. Alexandru Prokopovou. 
Plnění usnesení: nahrazuje Usnesení č. 117Z   14/06/21 
 

 

Usnesení č. 96Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
 
 

Usnesení č. 97Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 



celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2020 bez výhrad dle 
předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení č. 98Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu dle pokynů MMP. Rozpočtové opatření zahrnuje 
na příjmové straně rozpočtu zrušení minusových položek „Odvod části poplatku za TKO“ 
ve výši Kč -10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši  
Kč -622.000,00 a přejmenování kapitoly 4 na „Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace“, 
přičemž v této kapitole zřizujeme novou položku „Finanční vypořádání s MMP“, prozatím 
v nulové výši. Na výdajové straně rozpočtu zřizujeme novou kapitolu „Odeslané konsolidační 
transfery“ a rozpočtujeme na ni položky „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši 
Kč 10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši Kč 622.000,00; 
 
 

Usnesení č. 99Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 3 - rozdělení přebytku roku 2020 dle předloženého návrhu. Finanční 
vypořádání provádíme takto: Na příjmové straně rozpočtu navyšujeme položku „Finanční 
vypořádání s MMP ve výši Kč 518,625,52 a v části „Financování“ navyšujeme položku 
„Zapojení prostředků z roku 2020“ o Kč 19.014.155,84. Rezervu rozpočtu na výdajové straně 
rozpočtu navyšujeme o Kč 19.193.867,62, položku „Zálohový příděl do sociálního fondu“ 
navyšujeme o Kč 383.913,74 
 
 

Usnesení č. 100Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 4 - 1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 dle 
předloženého návrhu: 

Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 20 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2020 100 000,00 208 961,55 108 961,55
Zálohový příděl v roce 2021 622 000,00 622 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2020 0,00 338 913,74 338 913,74
Úroky z účtu 1 000,00 1 000,00 0,00

Zdroje celkem: 723 000,00 1 170 875,29 447 875,29

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00 140 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 400 000,00 424 000,00 24 000,00
Dary při významných životních situacích 25 000,00 70 000,00 45 000,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 40 000,00 40 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 60 000,00 60 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 4 000,00 1 000,00
Rezerva 25 000,00 402 875,29 377 875,29

Výdaje celkem: 723 000,00 1 170 875,29 447 875,29

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00



Usnesení č. 101Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 5. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 14 – na položce Vnitřní správa na položce „Provoz 
ÚMO I“ o Kč 50.000,00 Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 102Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 6. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 14 – Vnitřní správa na položce Provoz JSDH o Kč 
60.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 103Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 7. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Údržba Tyršovy sady 
o Kč 800.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 104Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 8. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Údržba prostoru 
Přednádraží o Kč 80.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 105Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 9. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Odpady o Kč 
200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Usnesení č. 106Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 10. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení 
objemu rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Fontány a 
zavlažovací systémy o Kč 200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 107Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 11. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Zahradní mobiliář a 
herní prvky o Kč 180.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 



Usnesení č. 108Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 12. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Operativní údržba a 
úklid obvodu o Kč 200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 109Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 13. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Péče o zeleň o Kč 
200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 110Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 14. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 27 – Doprava na položce Opravy a udržování 
komunikací o Kč 2.000.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 111Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 15. Předmětem rozpočtového opatření je zřízení nové 
položky „Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká“ ve výši Kč 
6.000.000,00 v kapitole 27 - Doprava. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 112Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 16. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 27 – Doprava na položce „Projektové dokumentace“ o 
Kč 500.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 113Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 17. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 34 – Kultura na položce Akce pořádané MO I o Kč 
45.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Přehled koncertů:  
Datum Účinkující Cena koncertu 
02.06.2021 Pernštejnka 6 000,00 Kč 
09.06.2021 Pardubická šestka 5 000,00 Kč 
16.06.2021 Živaňanka 6 000,00 Kč 
23.06.2021 KV Band 3 200,00 Kč 
14.07.2021 DO Jana Kvíčaly 5 000,00 Kč 



21.07.2021 Apalucha 4 000,00 Kč 
28.07.2021 Živaňanka 6 000,00 Kč 
11.08.2021 DO Jana Kvíčaly 5 000,00 Kč 
18.08.2021 DO Kulturního domu města Holic 5 000,00 Kč 
25.08.2021 Folk Stones 3 500,00 Kč 
01.09.2021 KV Band 3 200,00 Kč 
08.09.2021 Pernštejnka 6 000,00 Kč 
Celkem:  57 900,00 Kč 

Poplatek OSA nelze vyčíslit předem, hradí se až po odehrání všech produkcí.  
 
HLASOVÁNÍ O ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH Č. 5 – 17: 

PRO  13 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   1 (F. Sedlák) 
- Schváleno 
 

 

Usnesení č. 115Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – V. Martinec) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 19. Předmětem rozpočtového opatření je zrušení rozpočtové položky 
„Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace“ v kapitole č. 14 - Vnitřní správa ve výši 
1.750.000,00 Kč a zřízení nové rozpočtové položky „Opravy chodníků“ v kapitole č. 27 - 
Doprava ve výši 1.750.000,00 Kč. 
 
 

Usnesení č. 116Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.11 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I, 
2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z 
3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 93Z, 94Z 
 
 


