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

Zápis
z 17. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2.11. 2011 v 16:30 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128

Přítomni : Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, MUDr. Miroslav Šimko,
Ing. Jaroslav Vávra
Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady
s programem jednání.
Program : 1. Sestavení rozpočtu na rok 2012
2. Příspěvky z rozpočtu na rok 2011
3. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2012
4. Žádosti – nakládání s pozemky
5. Vyjádření k územnímu řízení
6. Smlouvy
7. Nebytové prostory
8. Diskuse
1. Sestavení rozpočtu na rok 2012
Zprávu uvedl starosta, diskutována byla příjmová i výdajová část rozpočtu.V příjmech to bylo omezení
příjmu z místních poplatku za VHP z důvodu připravované novely daňových zákonů, u výdajů
diskutováno omezení výdajů. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 160
Rada městského obvodu bere na vědomí sestavení II. varianty rozpočtu MO Pardubice II na rok
2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
2. Příspěvky z rozpočtu na rok 2011
Starosta uvedl návrh na poskytnutí příspěvků z rozpočtu na rok 2011, o kterých jednala komise rady dne
26.10.2011. K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 161
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu na rok 2011 v rozsahu přílohy tohoto usnesení
- ukládá zařadit poskytnutí příspěvků do rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatřením
T: 30.11.2011
Z: Ing. Střižíková, vedoucí OES
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

3. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2012
S návrhem na stanovení počtu zaměstnanců v úřadě městského obvodu, v knihovně a střediska
úklidových prací seznámila členy rady M. Boháčková. Ke stanovení nebyly vzneseny připomínky.
Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 162
Rada městského obvodu
- bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu
a organizačních složek městského obvodu v roce 2011 a 2012
- souhlasí s dočasně vytvořeným pracovním místem na posílení správy daní a poplatků r. 2012,
- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2012
na 14,5 /přepočtený počet/
- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v r. 2012 na 2 /přepočtený počet/
- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v r. 2012 na 5,5 /přepočtený počet/
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Žádosti – nakládání s pozemky
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 163
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí společnosti MARHOLD a.s. o výpůjčku nebo nájem
části pozemku 3710/2 o výměře 1070 m2 za účelem užívání pozemku jako příjezdové
komunikace a zařízení staveniště po dobu výstavby sídla cestovní kanceláře Datour.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 164
Rada městského obvodu projednala žádost Antonína Láníka o prodej části pozemku 3801/1
o výměře 33 m2 pod stánkem v ulici Mladých a doporučuje ponechat nájem.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Vyjádření k územnímu řízení
Informaci podal Ing. Řezanina, vysvětlil záměr umístění reklamního zařízení. Hlasováno o doplněném
návrhu:

Usnesení č. 165
Rada městského obvodu nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na umístění nebo přemístění
reklamního zařízení o rozměru 510 x 240 cm na pozemku p.č. 3671/11 (stavebník Petr Jirásek)
z důvodu snahy o nenavyšování počtu reklamních zařízení v obvodě v souladu s platným
Programem rozvoje MO Pardubice II na období 2011-2014. Navíc v místě zamýšleného
reklamního zařízení dle předloženého nákresu jsou v současné době vzrostlé stromy a parkoviště.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Smlouvy
Ing. Řezanina podal členům rady městského obvodu informaci o zajišťování údržby sorbčních vpustí
v městském obvodě pro další rok. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 166
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. na údržbu sorbčních vpustí v roce 2012 s předpokládanou cenou
115 200,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

7. Nebytové prostory
M. Boháčková seznámila členy rady se žádostmi o pronájem nebytových prostor v městském obvodě.
Hlasováno o návrzích :

Usnesení č. 167
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře
277,43 m2 ve sníženém přízemí objektu čp. 274 ul. Kosmonautů, stojícího na pozemku
označeném jako st.p.č. 4685 v k.ú. Pardubice, část obce Polabiny, s L.D. pro účely nájmu
provozovny služeb (sběrna čistírny šatstva, oprav obuvi, úprav a šití, fotoprací), zprostředkování
ekonomického poradenství, secondhand a sklady.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 168
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře
52,7 m2 v objektu čp. 154 ul. U Josefa v Pardubicích na pozemku označeném jako st.p.č. 8481
v k.ú. Pardubice, část obce Cihelna žadateli EKO-LAND.EU, o.s., Podhůra 603, Chrudim 3, 538
51 p. Slatiňany, IČ 26568357 pro účely nájmu – zřízení klubovny a skladu občanského sdružení,
které se věnuje mimoškolnímu vzdělávání dětí a mládeže.
Výsledek hlasování :
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Diskuse
V diskusi informovala tajemnice, že se připravuje novela obecně závazné vyhlášky o veřejném
pořádku, resp. se upravuje provozní doba zahrádek a předzahrádek, a to do 24 hodin a dále se
upravují některé lokality, kde je zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Rada požaduje
připravit návrh na zařazení takových lokalit i pro MO II a podat návrh na zařazení do vyhlášky.
Týkalo by se to dětských hřišť a „náměstíček“ v jednotlivých částech obvodu.
Starosta informoval o schválení nové vyhlášky o provozování VHP, nebylo schváleno zařazení
herny na Labském Palouku.

Příloha: k usnesení č. 160,161

Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin.

………………………………….
místostarosta

……………………………………
starosta

Příloha k usnesení č. 160

Předpoklad příjmové a výdajové části rozpočtu na r. 2012

(uvedeno v tis. Kč)

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM

Z rozpočt.
výhledu
2010-2014

Varianta I.
12.10.2011
(bez TKO a
ul.
Kunětické)*

Varianta II.
Varianta I.
2.11.2011
12.10.2011
(vč. TKO a ul. (vč. TKO a ul.
Kunětické)*
Kunětické)*

47 480,0

42 028,5

29 503,2

26 120,1

1. Běžné příjmy

46 400,0

39 330,0

26 804,7

23 421,6

z toho

26 700,0

24 670,0

12 144,7

11 646,6

2 000,0

-

-

-

transfer daní
transfer dotace na sociální dávky
transfer dotace na krajské volby
poplatky

300,0
14 700,0

13 100,0

13 100,0

11 000,0

3 000,0

1 560,0

1 560,0

475,0

1 500,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

-420,0

-301,5

-301,5

-301,5

47 480,0

42 028,5

29 503,2

26 120,1

40 300,0

32 406,0

24 976,4

24 807,7

2 000,0

-

-

-

provoz úřadu MO + volby

12 800,0

10 000,0

10 000,0

9 924,0

oblast životního prostředí

17 300,0

14 700,0

7 270,4

7 270,0

6 300,0

4 025,0

4 025,0

4 025,0

1 680,0

1 680,0

1 668,0

1 300,0

976,0

976,0

973,0

oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory

500,0

925,0

925,0

847,7

ostatní

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy

5 680,0

8 122,5

3 026,8

300,0

3. Rezervy

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 012,4

ostatní
2. Zůstatek z předchozího roku
3. Tvorba sociálního fondu

VÝDAJE CELKEM
1. Běžné výdaje
z toho

sociální dávky

oblast dopravy
SÚP (samostatný rozpočet pro organizační složku)
knihovna (samostatný rozpočet pro organizační složku)

* odvod místního poplatku na TKO činí 7.429,6 tis. Kč, doplatek na realizaci ul. Kunětické činí 5.095,7 tis. Kč

Příloha k usnesení č. 160

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Návrh rozpočtu na rok 2012
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP)
Správní poplatky
- za VHP
- ostatní
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatky z VHP
- poplatek za odpady

Návrh 2.11.2011
11 646,6
(+24 171,9)
(-7 429,6)
(-5 095,7)
800,0
500,0
300,0
10 200,0
700,0
900,0
400,0
8 200,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy z prodeje dřeva
Příjmy na zabezpečení krajských voleb
PŘÍJMY CELKEM
II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2011
CELKEM
SOCIÁLNÍ FOND
III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

50,0
50,0
300,0
5,0
60,0
10,0
300,0
23 421,6

3 000,0
26 421,6
-301,5

26 120,1

Příloha k usnesení č. 160

B. VÝDAJE
14 VNITŘNÍ SPRÁVA
Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné
Ochranné pomůcky
Odborná literatura, zákony
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)
Další materiál
Voda
Teplo
Elektřina
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Pronájem garáže
Poradenské služby
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby
Opravy a udržování ÚMO
Software
Cestovné
Pohoštění
Dary obyvatelstvu a organizacím
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Výpočetní technika (DHM + DDHM)
Zabezpečení krajských voleb

9 924,0
4 500,0
1 255,0
10,0
50,0
1 390,0
480,0
20,0
16,0
25,0
50,0
190,0
40,0
65,0
120,0
20,0
400,0
65,0
80,0
12,0
25,0
60,0
483,0
(76,0)
(407,0)
50,0
90,0
18,0
20,0
30,0
10,0
50,0
300,0

Příloha k usnesení č. 160

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Voda (veřejnost)
Elektrická energie (veřejnost)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
- DPH - převod na MmP
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
(náklady na svoz odpadu)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- další materiál
- DDHM vč. nářadí
- voda
- teplo
- el. energie
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování

9 038,0
10,0
30,0
40,0
4 405,0
(2 400,0)
(2 000,0)
(5,0)
1 200,0
1 585,0
(+7 429,6)
(-7 429,6)
(95,0)
(230,0)
(1 260,0)
100,0
1 668,0
1 050,0
273,0
95,0
5,0
50,0
20,0
40,0
12,0
12,0
12,0
4,0
70,0
(30,0)
(40,0)
25,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP
- investice ostatní vč. PD

4 225,0
25,0
4 000,0
200,0
(5 095,7)
(-5 095,7)
(200,0)

Příloha k usnesení č. 160

33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA
Rezerva na příspěvky

232,7
232,7

34 KULTURA
Knihovna
- platy zaměstnanců
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- ostatní povinné pojištění
- ochranné pomůcky
- knihy
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
- další materiál
- voda
- teplo
- el. energie
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování
- rezerva na akce
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Rezerva na příspěvky

1 588,0
973,0
450,0
121,0
42,0
2,0
6,0
150,0
10,0
20,0
20,0
40,0
10,0
4,0
7,0
61,0
(11,0)
(50,0)
10,0
20,0
75,0
200,0
75,0
85,0
80,0
100,0

REZERVY
Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM

1 112,4
40,0
40,0
20,0
1 012,4
26 120,1

Příloha k usnesení č. 160

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2012
(v tis. Kč)
1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011

Návrh 2.11.2011
301,5
10,0

Úroky z běžného účtu

-

PŘÍJMY CELKEM

311,5

2. Výdajová část
Příspěvek na stravování zaměstnanců

142,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

122,5

Příspěvek na ozdravný, kulturní a vzdělávací program
Poplatky za vedení účtu
VÝDAJE CELKEM

44,0
3,0
311,5

Přehled žadatelů o příspěvky z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2011 k projednání v RMO dne 2.11.2011- příloha usnesení č.161

Poř. č.

Žadatel - ŠMT

31.

Lacrosse club Pardubice

32.

ZŠ Polabiny I

33.

ZŠ Polabiny I

34.

ZŠ Polabiny I

35.

ZŠ Polabiny I
celkem
Rezerva 56 000 - 23300
Zůstatek - 32700 Kč

Účel použití
na nájmy sportovišť
jun.a sen.týmu
akce pro děti Svátek
důchů
akce pro děti Vánoční
salón
ake pro děti
Mikulášská besídka
akce pro děti Ohňostroj
na závěr r.

Požad.
Celkovén Finanč.
příspěvek áklady kontrola

Projednáno v Projednáno v
komisi
RMO dne
26.10.2011
2.11.2011

Určení příspěvku

15 000,-

57 000

ano

10 000,-

10 000,-

2 500,-

4 800

ano

2 500,-

2500,-

náklady na organizaci akce pro děti

3 400,-

6 100

ano

3 400,-

3 400,-

náklady na organizaci akce pro děti

2 400,-

4 000

ano

2 400,-

2 400,-

náklady na organizaci akce pro děti

5 000,-

9 000

ano

5 000,-

5 000,-

náklady na organizaci akce pro děti

28 300,-

80 900

23 300,-

23 300,-

náklady nájmů sportovišť junior. a senior.týmu

