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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 21. 9. 2022 v 17.00 hodin 

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

Přítomni: Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Mgr. Bc. Radek Hejný, Mgr. Kateřina Kosová, Ing. 
Gabriela Křížková (17.13h.), Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František 
Polák, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., Ing. Pavol Škuliga (17.25h.), Ing. Marta 
Vitochová, Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová (17.04h.) 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 

 
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 7. 9. 2022 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva odeslána 
emailem členům zastupitelstva a dne 13. 9. 2022 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva pro 
veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva Lenku Kutílkovou a Jiřího Petružálka, 
aby se vyjádřili k zápisu. Oba prohlásili, že k zápisu neměli připomínky a zápis podepsali.  
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Ing. Marta Vitochová, Ing. František Polák 
 
Výsledek hlasování:  Pro    12       proti     0     zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Lubomír Hanzlík, Mgr. Jan Metelka 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2022 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Zrušení výborů ZMO Pardubice II  
5. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
6. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady 
7. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
9. Informativní zpráva o investičních akcích 
10. Diskuse 
O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro  13      proti  0        zdržel se    0 
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1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se přihlásil Ing. Weisbauer, který uvedl, že komise pro životní prostředí RmP se 
zabývala problematikou vsakovacích nádrží na městských pozemcích, ale bohužel se zatím 
nepodařilo zpracovat materiál, který by tuto věc řešil komplexně včetně postupu spolupráce 
města a vlastníků domů. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2022 
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 2022 na vědomí. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová, která se zeptala na důvody navýšení rozpočtu na 
pouť, reagoval starosta, že se jedná o příspěvky a dary nad rámec původního předpokladu. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 65 
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.  Zrušení výborů ZMO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 66 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II v souvislosti s ukončením volebního období 
r. 2018 – 2022 dnem 23. září 2022: 
-  ruší finanční výbor zastupitelstva městského obvodu a odvolává předsedkyni tohoto výboru 
Ing. Gabrielu Křížkovou a další členy výboru – Ing. Roberta Hrdinu, paní Lenku Kutílkovou, pana 
Jiřího Petružálka a Ing. Mgr. Martina Slezáka 
-  ruší kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu a odvolává předsedu tohoto výboru 
Mgr. Jana Metelku a další členy výboru – Ing. Františka Poláka, Ing. Davida Ročka, Ing. Pavola 
Škuligu a paní Adélu Zdráhalovou 
Výsledek hlasování:                                                         Pro     14      proti     0         zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
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5. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 67 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty městského 
obvodu Pardubice II na poskytnutí odměny za práci ve finančním výboru zastupitelstva v roce 
2022 (nečlenům zastupitelstva) takto: 
XXX    500 Kč 
Výsledek hlasování:                                                         Pro     14      proti     0         zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 68 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty městského 
obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v Komisi školství, kultury a sportu městského 
obvodu Pardubice II (nečlenům zastupitelstva) v roce 2022 takto: 

XXX     500 Kč 
XXX    500 Kč 
XXX                500 Kč 
XXX    500 Kč    
Výsledek hlasování:                                                         Pro     15      proti     0         zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 

7. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
Zprávu přednesla tajemnice. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 69 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schvaluje úpravu Pravidel použití sociálního 
fondu v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                         Pro     15      proti     0         zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
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8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
Zprávu přednesl Mgr. Metelka. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru ZMO Pardubice II na vědomí. 
 
9. Informativní zpráva o investičních akcích 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o investičních akcích 
MO Pardubice II na vědomí. 
 
10. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi. 
Do rozpravy se přihlásila paní Zdráhalová, zeptala se na termín Drakiády, odpověděl starosta – 
14. 10.  
Pan Petružálek uvedl, že se mu nelíbí čistota vody na Bajkalu a doporučuje s tím něco provést. 
Starosta odpověděl, že podle jeho názoru by bylo vhodné odbahnění, které by však s ohledem 
na náklady mělo provést město. Již na toto téma jednal s vedoucím OŽP MmP Ing. Míčou. Ing. 
Weisbauer doporučil prověřit samočisticí schopnost vody. PhDr. Rubešová vyslovila obavu, zda 
voda není závadná kvůli využití na sportovní aktivity či koupání. Starosta reagoval, že 
v minulosti byly prováděny rozbory, které nikdy neprokázaly závadnost vody. 
Pan Drahoš informoval o jednání školské rady. 
Na závěr několik zastupitelů poděkovalo starostovi, dalším zastupitelům a zaměstnancům 
úřadu za práci v končícím volebním období. Starosta rovněž všem poděkoval a pozval na 
polabinskou pouť. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17.50 hod. 
 
Přílohy k usnesení č. 65, 69 
 
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
Lubomír Hanzlík Mgr. Jan Metelka 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26. 9. 2022 
Zapsala: Ilona Řezaninová 



Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128 , 530 09  Pardubice

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 634,3 tis. Kč
   

I. Příjmy se zvyšují o 625,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy se zvyšují o 625,0 tis. Kč

• položka příjmy ostatní se navyšuje o 300,0 tis. Kč

-

• položka příjmy na zabezpečení voleb se navyšuje o 300,0 tis. Kč

-

• položka přijaté dary na pouť se navyšuje o 25,0 tis. Kč

-

II. Konsolidace se zvyšuje o 9,3 tis. Kč

• položka sociální fond se navyšuje o 9,3 tis. Kč

 příděl do sociálního fondu se navyšuje o 9,3 tis. Kč

-

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 634,3 tis. Kč

V části vnitřní správa se celkové výdaje navyšují o 475,0 tis. Kč

• položka platy zaměstnanců se navyšuje o 130,0 tis. Kč

• položka pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) se navyšuje o 45,0 tis. Kč

-

• položka zabezpečení voleb se navyšuje o 300,0 tis. Kč

- z důvodu navýšení odměn členů okrskových volebních komisí, případného odvodu

sociálního pojištění, zvýšení stravného a dalšího růstu výdajů je nutno položku

navýšit; jedná se prostředky na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí (tedy města

a městského obvodu) a voleb do Senátu Parlamentu ČR a dále na přípravné práce

související volbou prezidenta v lednu 2023

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

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:

vzhledem ke zvýšeným výdajům na zabezpečení voleb je navýšena i očekávaná výše

prostředků určená na jejich pokrytí, podrobnosti jsou uvedeny níže u výdajové

položky

jedná se o navýšení z důvodu vyšších příjmů z úroků

jedná se o navýšení přídělu do fondu z důvodu navýšení platů zaměstnanců na

základě změny nařízení vlády

obě položky je nutno navýšit v souvislosti se změnou nařízení vlády upravujícího

platy zaměstnanců ve veřejné správě

položka se navyšuje o další přijaté peněžité dary určené na zajištění Staročeské

polabinské pouti

Rozpočtové opatření č. 5 - text Stránka 1 z 2
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V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o 110,0 tis. Kč

• 100,0 tis. Kč

-

• 10,0 tis. Kč

-

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o 44,0 tis. Kč

• položka knihovna se zvyšuje o 19,0 tis. Kč

-

• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj …) se zvyšuje o 25,0 tis. Kč

-

Část sociální fond se navyšuje o 9,3 tis. Kč

• použití sociálního fondu se zvyšuje o 9,3 tis. Kč

-

V části rezervy dochází ke snížení o 13,3 tis. Kč

• rezerva rozpočtu se snižuje o 13,3 tis. Kč

- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

V části konsolidace dochází k navýšení o 9,3 tis. Kč

• sociální fond se zvyšuje o 9,3 tis. Kč

 příděl do sociálního fondu se navyšuje o 9,3 tis. Kč

-

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

na základě navýšení přídělu do sociálního fondu v souvislosti se zvýšením platů

zaměstnanců dochází k navýšení rezervy fondu

jak je uvedeno ve zdrojové části, je na základě úpravy položek na platy

zaměstnanců upravena i výše přídělu do fondu

položka ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.) se navyšuje o

jedná se o navýšení prostředků na spotřebu el. energie v rámci veřejných

prostranství (fontány, hodiny)

položka se navyšuje o částku přijatých peněžitých darů určených na zajištění

polabinské pouti

i v tomto případě se jedná o úpravu prostředků na platy a pojištění

položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o

položku je navrženo navýšit z důvodu zajištění dostatečné údržby veřejných

prostranství, zejména dětských hřišť
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A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 5

I. PŘÍJMY 54 699,4 +625,0 55 324,4

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 53 259,4 53 259,4

Podíl na sdílených daních - DPH 40 279,4 40 279,4

Správní poplatky 80,0 80,0

Místní poplatky 12 900,0 12 900,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 500,0 2 500,0

 - poplatek za odpady 9 900,0 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 1 440,0 +625,0 2 065,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 400,0 +300,0 700,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 800,0 +300,0 1 100,0

Přijaté dary na pouť 90,0 +25,0 115,0

II. KONSOLIDACE 1 903,9 +9,3 1 913,2

Převody z rozpočtu města 1 207,6 1 207,6

Finanční vypořádání s městem za rok 2021 1 207,6 1 207,6

Sociální fond 696,3 +9,3 705,6

Příděl do sociálního fondu 696,3 +9,3 705,6

PŘÍJMY CELKEM 56 603,3 +634,3 57 237,6

III. FINANCOVÁNÍ 22 285,3 22 285,3

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 22 090,0 22 090,0

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021 195,3 195,3

ZDROJE CELKEM 78 888,6 +634,3 79 522,9

v tis. Kč

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

po rozpočtovém opatření č. 5
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B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 5

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 537,0 +475,0 16 012,0

Platy zaměstnanců 7 450,0 +130,0 7 580,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 988,0 1 988,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 3 000,0 +45,0 3 045,0

Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO

apod.)
45,0 45,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh.

majetek
540,0 540,0

Energie a PHM 120,0 120,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 120,0 120,0

Ostatní služby 854,0 854,0

 -  příspěvek na stravování (194,0) (194,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (660,0) (660,0)

Opravy a udržování ÚMO 150,0 150,0

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0 70,0

Zabezpečení voleb 800,0 +300,0 1 100,0

Stožár na vlajku 50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 19 186,0 +110,0 19 296,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Péče o zeleň 8 400,0 8 400,0

- zeleň (4 500,0) (4 500,0)

- seč trávníků (3 900,0) (3 900,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 +100,0 1 900,0

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 2 200,0 2 200,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 4 050,0 4 050,0

- dětské hřiště - slon (300,0) (300,0)

- sluneční pláž (3 200,0) (3 200,0)

- drobné investice (550,0) (550,0)

Středisko úklidových prací 2 576,0 2 576,0

Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.) 70,0 +10,0 80,0

27  DOPRAVA 5 880,0 5 880,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 500,0

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 30,0

Investice - doprava 1 250,0 1 250,0

- Centrum Sever - etapa A (200,0) (200,0)

- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční) (350,0) (350,0)

- Mladých - jih - PD (320,0) (320,0)

- investice ostatní vč. PD (380,0) (380,0)

Rozpočtové opatření č. 5 - tabulka Stránka 2 z 3



33 DOTACE A DARY 267,0 267,0

Rezerva na dotace 19,3 19,3

- dotace H. Machové - XVIII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2022 8,8 8,8

- dotace Maple Pool Club - provoz, turnaj 20,3 20,3

- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy, permanentky 10,3 10,3

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR 24,1 24,1

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz, příměstské kempy 35,0 35,0

- dotace NS Přátelé ZUŠ v Pard.-Polabinách - soutěž Organum Regium 7,0 7,0

- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu 8,5 8,5

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění a soutěže 9,4 9,4

- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XV. festival sborů 6,0 6,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 5,3 5,3

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Koncert obětem heydrichiády 8,0 8,0

- dotace R. Petružálkovi - Open Air Darts 2022 7,0 7,0

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti 15,0 15,0

- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - podpora dovedností klientů 7,0 7,0

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Vánoční koncert 9,0 9,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 67,0 67,0

34 KULTURA 2 857,0 +44,0 2 901,0

Knihovna 1 270,0 +19,0 1 289,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 587,0 +25,0 1 612,0

SOCIÁLNÍ FOND 891,6 +9,3 900,9

Použití sociálního fondu 891,6 +9,3 900,9

REZERVY                                                                      9 929,5 -13,3 9 916,2

Rezerva rady městského obvodu 33,0 33,0

Rezerva starosty 25,0 25,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 9 856,5 -13,3 9 843,2

CELKEM 54 548,1 +625,0 55 173,1

KONSOLIDACE 24 340,5 +9,3 24 349,8

Převody do rozpočtu města 23 644,2 23 644,2

Náklady na svoz odpadu 8 611,5 8 611,5

RPS - Centrum Sever - etapa A 15 000,0 15 000,0

Náklady na GDPR 32,7 32,7

Sociální fond 696,3 +9,3 705,6

Příděl do sociálního fondu 696,3 +9,3 705,6

VÝDAJE CELKEM 78 888,6 +634,3 79 522,9
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                                                                        Příloha k usnesení ZMO č. 69 ze dne 21. 9. 2022 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
 

 

Pravidla použití sociálního fondu  

 

V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, v platném znění (dále jen vnitřní 
předpis) se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu na: 

- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců  

- poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců 

- poskytování příspěvku na volnočasové aktivity 

- poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu  

 

1. Příspěvek na stravování  
Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek 
v hodnotě 150 Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům zařazeným do 
úřadu městského obvodu, do organizačních složek městského obvodu a uvolněnému členu 
zastupitelstva poskytnut příspěvek ve výši 65 Kč na jednu stravenku. 

Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím platebních karet, které jsou dobíjeny 
měsíčně podle skutečného nároku jednotlivých zaměstnanců za odpracované dny, nebo  

v podobě papírových stravenek, opět podle skutečného nároku. Podmínky, za kterých se 
stravenky poskytují, a forma, v níž se příspěvek na stravování poskytuje, upravuje vnitřní 
předpis městského obvodu.  
Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu. 
 

2. Příspěvek na reprezentaci 
Příspěvek je poskytován zaměstnancům (kromě zaměstnanců Střediska úklidových prací MO 
Pardubice II) a uvolněnému členu zastupitelstva. Příspěvek se poskytuje ve výši: 4 000 Kč/ 

pololetí/osobu. 

Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci 
minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec 

- čerpal dovolenou 

- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek                 
- nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek 

- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele 

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve 

výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad.  

Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek, při kratším pracovním úvazku 
se poměrně krátí.  
 

3. Příspěvek na volnočasové aktivity 

Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 vnitřního předpisu na účely uvedené 
v čl. 7, konkrétně na 

- ozdravný program 

- kulturu, tělovýchovu a sport 

- rekreaci 

- vzdělávání 
Příspěvek je poskytován prostřednictvím platební karty, kterou lze použít pouze na vymezené 
účely (při použití karty musí být splněny podmínky dané ustanovením § 6 odst. 9 zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Příspěvek je stanoven ve výši 300 Kč na 
jeden měsíc, resp. 900 Kč na čtvrtletí a osobu, zaměstnancům je poskytován 1x za čtvrtletí, a 
to dobitím karty. 



Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za dobití jednotlivých karet 

zaměstnanců z účtu sociálního fondu. 
Příspěvek se neposkytne, pokud bude pracovní poměr se zaměstnancem zrušen ve zkušební 
době. Pokud pracovní poměr trvá po uplynutí zkušební doby, bude pořízena platebních karta 
včetně nabití i za měsíce zkušební doby zpětně.  
 

 4.    Poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu 

a) Peněžitý dar při pracovním výročí se poskytne zaměstnanci při dovršení pracovního 
poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – městskému obvodu Pardubice II poprvé 
za 10 let a následně za každých 5 let za podmínky, že zaměstnanec není v termínu 
splnění podmínky doby zaměstnání ve výpovědní lhůtě nebo nemá dohodnut termín 
skončení pracovního poměru dohodou. 

b) Peněžitý dar při životním výročí se poskytne při dovršení 50 let věku a následně za 

každých 5 let 
c) Peněžitý dar se poskytne při prvním odchodu do důchodu po vzniku nároku na jeho 

přiznání (invalidní, starobní) 
Peněžité dary uvedené v bodě a), b) a c) se poskytnou ve výši 5 000 Kč a budou vypláceny 
s výplatou platu za měsíc, ve kterém byly podmínky poskytnutí peněžitého daru splněny. 

 

Pravidla použití sociálního fondu byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 21. 9. 2022 

usnesením č. 69 a jsou účinná od 1. 1. 2023. Současně se dnem nabytí účinnosti ruší pravidla použití 
sociálního fondu schválená dne 22. 9. 2021. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Radek Hejný 

starosta        


