
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
                                                             

Z á p i s 
z 35. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 16.1.2013  
v 16.30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Mgr. Bc. Radek Hejný, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra,    
                 Milan Drahoš (od 16.40 h) 
                  

    Ing. Jitka Střižíková, ved. OE 
   
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná a seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Poskytování cestovních náhrad 
                 2. Stanovení měsíční odměny uvolněnému členu zastupitelstva 
                 3. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva 
                 4. Úhrada členského příspěvku STMOÚ 
                 5. Oznámení zadávacího řízení – Seč trávníků v r. 2013-2014 
                 6. Úprava limitů pro vyhrazená stání 
                 7. Smlouvy 
                 8. Vyjádření k územnímu řízení 
                 9. Záměr prodeje nemovitostí města 
 
 
 
1. Poskytování cestovních náhrad 
S aktualizovaným vnitřním předpisem seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek, 
hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 375 
Rada městského obvodu schvaluje vnitřní předpis č. 007 Poskytování cestovních náhrad, který je 
přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                       pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Stanovení měsíční odměny uvolněnému členu zastupitelstva 
Starosta vysvětlil důvody změny výše měsíční odměny, projednáno bez připomínek. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 376 
Rada městského obvodu schvaluje měsíční odměnu starostovi městského obvodu Jiřímu Srbkovi ve výši 
nároku dle ustanovení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění dnem 1.1.2013. 
Výsledek hlasování:                                                                  pro 3 proti 0 zdržel se 1  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva 
Se zprávou seznámil členy rady starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 377 
Rada městského obvodu schvaluje žádost Jiřího Srbka, starosty MO, o náhradu měsíční odměny za 
nevyčerpanou dovolenou za rok 2012 v rozsahu  25 kalendářních dnů. 
Výsledek hlasování:                                                                    pro 3 proti 0 zdržel se 1  
Usnesení bylo přijato. 



4. Úhrada členského příspěvku STMOÚ 
Zprávu uvedl opět starosta, projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 378 
Rada městského obvodu souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 1500 Kč Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů ČR na rok 2013 za členství tajemníka úřadu městského obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                     pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Oznámení zadávacího řízení – Seč trávníků v r. 2013-2014 
Se zadávacím řízením seznámil členy rady starosta. Byla dohodnuta změna ve složení hodnotící komise, 
místo Ing. Zdenka Křišťála byl jmenován Ing. Martin Mojžíš a náhradníkem Leoš Malina, DiS. Rovněž 
byl dohodnut jiný termín jednání rady. O upraveném návrhu bylo hlasováno: 
Usnesení č. 379 
Rada městského obvodu 
1) oznamuje zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO 

Pardubice II“ podle ust. § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
2) vyzývá k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace zájemce Služby města Pardubic a.s., 

David Hurt, Ivan Patřičný, Miloš Vondráček a Michal Freudl a ukládá uveřejnit zadávací 
dokumentaci na profilu zadavatele – na internetových stránkách města www.vzmmp.cz, 

3) jmenuje hodnotící komisi, která zároveň provede otevření obálek s nabídkami a vyhodnocení 
kvalifikace uchazečů, ve složení: Jiří Srbek (náhradník Milan Drahoš), Mgr. Radek Hejný 
(náhradník Ing. Jaroslav Vávra), Ing. Martin Mojžíš (náhradník Leoš Malina, DiS.), Ing. Tomáš 
Řezanina (náhradník Ing. Jitka Střižíková), Ing. Jitka Schafferová (náhradník Tomáš Kozák), 

4) ukládá hodnotící komisi předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. 
Z: Řezanina 
T: 13. 2. 2013 
Výsledek hlasování:                                                                     pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Úprava limitů pro vyhrazená stání 
Se zprávou seznámil přítomné starosta, uskutečnila se diskuse k počtu parkovacích míst. Projednáno 
bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 380 
Rada městského obvodu schvaluje změnu limitů na parkovišti 3/6 v ulici Družby - úprava na skutečný 
celkový orientační počet míst 105, k vyhrazení 11. 
Výsledek hlasování:                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Smlouvy 
Zprávu uvedl starosta, vysvětlil důvody navrženého usnesení. Byla vedena diskuse o výši cen za 
poskytované služby  v oblasti péči o stromy. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 381 
Rada městského obvodu nesouhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Službami města Pardubic na 
dlouhodobou péči o stromy. 
Výsledek hlasování:                                                                    pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
Staženo z projednávání 
 
 



9. Záměr prodeje nemovitostí města 
S tímto bodem jednání seznámil členy rady opět starosta, uskutečnila se diskuse ohledně prodeje 
městského majetku i možností vzniku nových způsobů využití tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že  
o prodeji bylo již rozhodnuto na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Pardubic, bylo navržené 
usnesení upraveno a o takto upraveném návrhu bylo hlasováno: 
Usnesení č. 382 
Rada městského obvodu bere na vědomí záměr města prodat níže uvedené nemovistosti formou veřejné 
dražby, přičemž vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem: 

• 4 nebytové jednotky č. 118/01, 120/01, 121/01 a 123/01 v čp. 118 až 123 Družstevní ul. se 
spoluvlastnickými podíly na pozemcích a společných částech domu, 

• objekt čp. 151 ul. U Josefa vč. pozemku, 
• objekt čp. 152 ul. U Josefa vč. pozemku, 
• objekt čp. 153 ul. U Josefa vč. pozemku, 
• objekt čp. 154 ul. U Josefa vč. pozemku. 

Výsledek hlasování:                                                                    pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 375. 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  



  Příloha k usnesení č. 375 

 
STATUTÁRNÍ  M ĚSTO  PARDUBICE 

MĚSTSKÝ  OBVOD  Pardubice II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

 
Vnitřní předpis  č. 007 

 
POSKYTOVÁNÍ  CESTOVNÍCH  NÁHRAD  

 
 

1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců zařazených do Úřadu    
městského obvodu Pardubice II a organizačních složek městského obvodu se postupuje podle 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, předpisu vydaných k jeho provedení a 
tohoto vnitřního předpisu. 

 

2. V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákoníku práce se stanovuje výše stravného za každý       
kalendářní den pracovní cesty v tuzemsku stravné ve výši trvá-li pracovní cesta 

a) 5 až 12 hodin ……………………………………………………….   79,- Kč 
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin …………………………  121,- Kč 
c) déle než 18 hodin …………………………………………………..  188,- Kč. 
 

3. V souladu s ustanovením § 163 odst. 2 zákoníku práce v případě, že bylo zaměstnanci 
poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec 
finančně nepřispívá, krátí zaměstnavatel stravné za každé uvedené jídlo o hodnotu, trvá-li 
pracovní cesta: 

 
a) 5 až 12 hodin ……………………………………………………….o 70 % stravného 
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin ………………………… o 35 % stravného 
c) déle než 18 hodin ………………………………………………….. o 25 % stravného 
 

 
4. Poskytnutí cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty bude stanoveno 

individuálně pro konkrétní případ v souladu s ustanoveními zákoníku práce a předpisy 
souvisejícími. 

 
5. Vnitřní předpis č. 007 nabývá účinnosti dnem 1.2.2013, současně se  ruší vnitřní předpis č. 

007 ze dne 18.1.2012.  
 

 
6. Schváleno v radě městského obvodu usnesením č. 375 dne 16.1.2013. 
 
 
 

 
                                   Jiří Srbek                                                                     

                                                                                                                   starosta 
 

 


