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

Z á p i s 
z 40. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 5. 2013  
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný, 
                 Ing. Jaroslav Vávra 
                 Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Žádosti – nakládání s pozemky 
                 2. Smlouvy 
                 3. Užívání veřejného prostranství 
                 4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2013 
                 5. Stanovení počtu zaměstnanců úřadu městského obvodu na rok 2013 
                 6. Poskytnutí finančních darů 
                 7. Změna termínů jednání rady městského obvodu 
                 8. Diskuse 
 
 
1. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o žádostech ve věci nakládání s pozemky v městském obvodě. Žádosti byly 
projednány jednotlivě.  
 
Žádost pana Starého byla stažena, neprojednáno, vyžádány další podklady. 
 
Návrh na usnesení byl upraven. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 426 
Rada městského obvodu souhlasí s žádostí Josefa Tojnara a Martina Řehounka o nájem st.p.č. 
9262 (pod stánkem na Cihelně) za účelem provozování prodejního stánku a rychlého 
občerstvení bez alkoholických nápojů. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 427 
Rada městského obvodu projednala žádost Jakuba Soukupa o prodej pozemku 1539/4 u cesty 
do Labských koutů a doporučuje pouze nájem. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 2  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 428 
Rada městského obvodu souhlasí s žádostí Jany Havlasové o prodej p.p.č. 1539/5 (zahrada) a 
st.p.č. 10222 (zahradní domek) v Labských koutech. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 2  
Usnesení bylo přijato. 



Usnesení č. 429 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného 
břemene na části pozemků 1584/8, 1616/8, 1616/11, 1616/12, 1616/13, 1616/14 za účelem 
uložení a provozování kabelového vedení 35 kV a kabelové přípojky 1 kV pro realizované 
stavby a nemá námitek k vypuštění pozemků, kterých se stavba nedotkla. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Smlouvy 
Ing Řezanina informoval členy rady o uzavřených smlouvách, projednáno jednotlivě. Hlasováno 
o návrzích: 
Usnesení č. 430 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
HOLD, s.r.o. na zakázku „Opravy chodníků živičným kobercem 2013“ v ceně 1 622 453,- Kč 
včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 431 
Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření smlouvy se společností 
KULANT CZ s.r.o. na dodávku a montáž herních prvků na hřišti v ul. Na Labišti v celkové 
ceně 144 480,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 432 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo 
s Davidem Hurtem na akci „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 
1 + Cihelna“ po provedení první seče. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č.433 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Službami města 
Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 
1 + Cihelna“ bez první seče v ceně 926 676,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Užívání veřejného prostranství 
Ing. Řezanina informoval o konání akce v restauraci U Jindřicha. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 434 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství v Bělehradské 
ulici před provozovnou restaurace U Jindřicha o výměře 50 m2 dne 18. 5. 2013 panem 
Ludvíkem Prouzou v rámci akce grilování s podmínkou, že po 22. hodině bude respektován 
noční klid. Tento souhlas s užíváním veřejného prostranství není souhlasem s produkcí hudby 
po 22. hodině. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 2 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 



 
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2013 
K čerpání rozpočtu za čtyři měsíce roku nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 435 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30.4.2013 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Stanovení počtu zaměstnanců úřadu městského obvodu na rok 2013  
M. Boháčková informovala členy rady o situaci v personálním obsazení pracovišť úřadu a požádala 
o prodloužení pracovního poměru dodatečně posíleného výkonu správy poplatků. Připomínky nebyly 
vzneseny. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 436 
Rada městského obvodu 
- prodlužuje dočasně vytvořené pracovní místo na posílení správy daní a poplatků do 30.8.2013  
- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2013 
na 14,75 /přepočtený počet/. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
  
6. Poskytnutí finančních darů 
M. Boháčková informovala o žádostech o finanční podporu, projednáno jednotlivě. Hlasováno 
o návrzích: 
Usnesení č. 437 
Rada městského obvodu schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč Labské 
hotelové střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pardubice, U Josefa 118 
na organizaci 10. ročníku celorepublikové barmanské soutěže Labský pohár „R. Jelínek Gold 
Cock Cup 2013“, který se koná dne 15.5.2013. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 438 
Rada městského obvodu neschvaluje poskytnutí finančního daru paní Zdeně Vojtěchové, 
Mladých 182, Pardubice na vydání 2. dílu pentalogie „Protože tě nemohu přestat milovat“. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 439 
Rada městského obvodu schvaluje poskytnutí finanční daru Mgr. Janu Pilnému, organizátoru 
charitativní akce Pardubická pálka 2013 dne 22.6.2013 ve výši 2 000 Kč na organizační 
zajištění akce. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Změna termínů jednání rady městského obvodu 
M. Boháčková informovala o zabezpečování referenda na území městského obvodu, z časových důvodů 
navrhuje  změnu termínů jednání. Hlasováno o návrhu: 
 
 
 



Usnesení  č. 440 
Rada městského obvodu mění a stanovuje termín jednání rady městského obvodu takto: 
- z 5.6. 2013 přesunuje na 29.5.2013 
- nově stanovuje termín na 12.6.2013 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
                    
8. Diskuse 
Starosta městského obvodu informoval o investiční akci regenerace v Polabinách IV plánované v roce 
2013. Státní dotace na tuto akci – I. etapu, město neobdrželo. Vzhledem k tomu, že státní dotace není, 
nemusí provádět výběrové řízení na zhotovitele město. V případě, že by byla podána v příštím roce 
žádost o dotaci na další etapu, pak by výběrové řízení mělo vypsat město. 
Je na zvážení zda výběrové řízení na celou investiční akci 
1. provede město s tím, že I. etapa bude financována z rozpočtu městského obvodu na r. 2013 a v roce 
2014 bude žádáno o státní dotaci na další etapu 
nebo  
2. provede městský obvod s tím, že na další etapy nemůže být podána žádost o dotaci. 
Byla vedena mezi členy rady diskuse, podán návrh na usnesení, o kterém bylo hlasováno: 
 
Usnesení č. 441 
Rada městského obvodu souhlasí s tím, aby výběrové řízení na investiční akci regenerace 
Polabiny IV bylo vypsáno městem Pardubice a aby byla podána žádost o státní dotaci na další 
etapu realizace v r. 2014. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 1 zdržel se 1  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 435. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 
 
  
 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  



Příloha k usnesení č. 435

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 17 204,7 6 850,0
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 522,2) (+6 850,0)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 317,5) -

Správní poplatky 300,0 48,7
 - za VHP 50,0 -

 - ostatní 250,0 48,7

Místní poplatky 9 800,0 8 808,8
 - poplatky ze psů 700,0 408,2

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 904,3

 - poplatek za odpady 8 100,0 7 225,3

 - poplatek za provoz JTHZ (doplatek) - 271,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 100,0 29,8
Přijaté sankční platby 50,0 13,2
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 5,0 5,7
Příjmy knihovna 50,0 22,3
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 7,5

DOTACE

Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb 380,0 380,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 199,7 16 166,0

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2012 8 005,4 -10 460,7

CELKEM 36 205,1 5 705,3

SOCIÁLNÍ FOND -339,0 -64,6

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 35 866,1 5 640,7

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 30.4.2013

Čerpání k 30.4.2013



Příloha k usnesení č. 435

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 128,0 3 416,6

Platy zaměstnanců 4 700,0 1 377,5

Odměny – členové zastupitelstva 1 213,0 426,6

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 15,5

Sociální pojištění 1 430,0 425,7

Zdravotní pojištění 545,0 162,9

Ostatní povinné pojistné 22,0 9,5

Ochranné pomůcky 15,0 5,7

Odborná literatura, zákony 30,0 1,9

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)30,0 3,1

Další materiál 120,0 19,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 210,0 71,1

Pohonné hmoty 20,0 4,4

Služby pošt 350,0 202,0

Služby telekomunikací 65,0 15,6

Poplatky bance 80,0 35,7

Pronájem garáže 12,0 11,8

Poradenské služby 20,0 4,8

Školení, vzdělávání 60,0 15,1

Ostatní služby 466,0 159,6

 -  příspěvek na stravování (86,0) (29,3)

 -  ost. služby (380,0) (130,3)

Opravy a udržování ÚMO 100,0 18,5

Software 30,0 5,3

Cestovné 15,0 0,7

Pohoštění 25,0 1,4

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0 20,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,0

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 -

Zabezpečení prezidentských voleb 400,0 389,8

Záloha pokladně - 11,4



Příloha k usnesení č. 435

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 878,0 1 353,6

Voda (veřejnost) 10,0 -
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 8,4

Poradenství, konzultace, studie       40,0 7,6

Péče o zeleň 4 405,0 537,1

- zeleň (2 400,0) (537,1)

- seč trávníků (2 000,0) -

- DPH - převod na MmP (5,0) -

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 127,1

Odpady 1 521,0 231,4

(náklady na svoz odpadu) (+7 315,5) -

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 315,5) -

- zeleň (95,0) (18,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (48,6)

- komunální odpad (1 196,0) (164,8)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 -

Středisko úklidových prací 1 672,0 442,0

  - platy zaměstnanců 1 085,0 285,1

  - sociální pojištění 285,0 70,0

  - zdravotní pojištění 100,0 25,2

  - ostatní povinné pojištění 5,0 1,9

  - ochranné pomůcky 50,0 38,4

  - další materiál 10,0 1,7

  - DDHM vč. nářadí 20,0 -

  - energie (voda, teplo, el. energie) 32,0 6,9

  - služby telekomunikací 5,0 1,3

  - ostatní služby 60,0 11,5

    - příspěvek na stravování (35,0) (10,6)

    - ostatní služby (25,0) (0,9)

  - opravy a udržování 20,0 -

27  DOPRAVA 12 625,0 507,1

Poradenství, konzultace, studie 25,0 14,0
Opravy a udržování komunikací 4 000,0 470,5

Investice - doprava 8 600,0 22,6

- centrum Polabiny 4 (8 400,0) (22,6)

- investice ostatní vč. PD (200,0) -



Příloha k usnesení č. 435

33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 215,0 50,0

Příspěvek ZUŠ Polabiny - soutěž ve hře na akordeon 25,0 -
Příspěvek SZTM ROB Pce - soustředění mládeže 10,0 -
Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička 5,0 -
Příspěvek Tenis Club Victoria Pce - činnost 10,0 -
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 8,0 -
Příspěvek HBC DDM Alfa -činnost 20,0 -
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR 50,0 50,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - zakoupení týpí 7,5 -
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 8,0 -
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. r., mezin. fest.15,0 -
Rezerva na příspěvky 56,5 -

34 KULTURA 1 508,0 313,4

Knihovna 849,0 245,4
- platy zaměstnanců 370,0 137,0

- sociální pojištění 99,0 34,2

- zdravotní pojištění 35,0 12,3

- ostatní povinné pojištění 2,0 0,9

- ochranné pomůcky 3,0 0,9

- knihy 150,0 43,3

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -

- další materiál 15,0 4,2
- energie (voda, el. en., teplo) 70,0 -
- poštovné 4,0 0,5

- služby telekomunikací 16,0 2,5

- ostatní služby 50,0 5,8

   - příspěvek na stravování (10,0) (4,4)

   - ostatní služby (40,0) (1,4)

- opravy a udržování 10,0 -

- Velikonoce v knihovně 4,0 3,8

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 -

- Výtvarná soutěž 2,0 -

- Den otevřených dveří 3,0 -

- Vánoce v knihovně 4,0 -

Koncerty na Pergole 65,0 -

Staročeská pouť 250,0 -

Vánoční akce 80,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 81,0 12,9

Životní jubilea občanů – dárky 83,0 55,1

Příspěvek VUS Pce - činnost 15,0 -

Příspěvek Doli klub - koncerty 20,0 -

Rezerva na příspěvky 65,0 -



Příloha k usnesení č. 435

REZERVY                                                                      1 512,1 0,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -

Rezerva starosty 20,0 -

Rezerva místostarosty 15,0 -

Rezerva rozpočtu 1 437,1 -

VÝDAJE   CELKEM 35 866,1 5 640,7



Příloha k usnesení č. 435

1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 30.4.2013

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

339,0 101,9

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012 22,0 22,2

PŘÍJMY CELKEM 361,0 124,1

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 160,0 53,9

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 126,0 -

Příspěvek na ozdravný program 42,0 9,7

Poplatky za vedení účtu 3,0 1,0

Rezerva fondu 30,0

VÝDAJE CELKEM 361,0 64,6

Zůstatek
-

59,5

CELKEM 361,0 124,1

k 30.4.2013

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II


