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

Z á p i s 
z 11. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 11.5.2011 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 /od bodu 2/  
                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. Žádosti - reklamy 
                 2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.4.2011  
                 3. Návrhy změn obecně závazných vyhlášek města 
                 4. Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek 
                 5. Povolení noční produkce po 22. hodině 
                 6. Předzahrádka 
                 7. Žádosti – nakládání s pozemky 
                 8. Vyjádření k územnímu řízení 
                 9. Diskuse 
 
 
1. Žádosti – reklamy 
Požadavek umístění reklamních zařízení větších rozměrů přednesl starosta s tím, že reklamní zařízení je 
ve skutečnosti instalováno, ale v rozporu se stavebním povolením – má jiný rozměr. Tímto chce  firma 
záležitost uvést do souladu včetně úpravy nájemního vztahu na pozemek. Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 100 
Rada městského obvodu nesouhlasí s umístěním zvětšených 2 ks jednostranných reklamních 
zařízení každé  rozměru 3 x 5,1 m, společnosti Reklamní servis RS, s.r.o., se sídlem Svaté 
Anežky České (IČ: 49287541) (dále jen „společnost“) umístěných na části pozemku 3647/36 
v k.ú. Pardubice (u křižovatky ulic Poděbradská a Hradecká) a doporučuje jejich odstranění. 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
     
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.4.2011 
S čerpáním rozpočtu za první čtyři měsíce roku 2011 seznámil členy rady starosta městského obvodu, 
nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 101 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30.4.2011 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 



 
3. Návrhy změn obecně závazných vyhlášek města 
S návrhy změn seznámila členy rady tajemnice úřadu. V případě návrhu na stanovení výše daně 
z nemovitosti byla vedena diskuse, která vedla k úpravě resp. doplnění návrhu na usnesení . Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č.102 
Rada městského obvodu projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č.8/2010 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, resp. návrh na osvobození od tohoto poplatku pro osoby 
trvale bydlící v Pardubicích, ale žijících na ubytovnách, a s návrhem na osvobození nesouhlasí. 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 4  proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 103 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, resp. úpravu výše poplatků u vyhrazení trvalého parkovacího místa 
svislou dopravní značkou bez připomínek 
- doporučuje doplnit do čl. 7 odst. 2 osvobození pro vozidla ve vlastnictví statutárního města 
Pardubic, organizací zřízených městem a organizací vyvíjejících neziskovou činnost (zařízení 
poskytující sociální služby, zařízení poskytující pečovatelské služby, veřejně prospěšné služby) 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 104 
Rada městského obvodu projednala materiály k předloženému návrhu na změnu obecně závazné 
vyhlášky č.3/2008 o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí a 
doporučuje ponechat současný stav. 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek 
Problematiku uvedla tajemnice úřadu. Informovala o dosavadním předpisu a navržených úpravách. 
Vedena byla diskuse k oslovování počtu zájemců o veřejnou zakázku. Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 105 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Vnitřní předpis č. 009 Zadávání veřejných 
zakázek v městském obvodě Pardubice II v předloženém rozsahu.  
Výsledek hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.                    
 
 
5. Povolení noční produkce po 22. hodině 
Starosta uvedl žádost o povolení hudební produkce po 22. hodině ve dnech konání XXII. ročníku 
mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2011 v areálu koupaliště na Cihelně. Jedná se o 
tradiční akci, každoročně se opakuje, negativní reakce z řad občanů nejsou zaznamenávány. Hlasováno o 
návrhu : 
Usnesení č. 106 
Rada městského obvodu povoluje společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. hudební produkci po 
22. hodině v době konání XXII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 
2011 ve dnech 16.7.2011 (sobota), 23.7.2011 (sobota) a 29.7.2011 (pátek) v areálu koupaliště 
Cihelna. Hudební produkci povoluje do 01:00 hodin s podmínkou, že reproduktory nebudou 



nasměrovány na obytné části města. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
6. Předzahrádka 
Žádost o zvláštním užívání místní komunikace /chodníku/ u trafiky na Pergole uvedl Ing. Řezanina byl 
vznesen požadavek na povolení zvláštního užívání  na dobu r. 2011, návrh usnesení byl doplněn. Hlasováno 
o návrhu : 
Usnesení č. 107 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace za účelem umístění 
předzahrádky na chodníku přilehlého k trafice na Pergole (ul. Kosmonautů) o výměře 4 m2 (stůl 
+ 2 lavice vcelku) na rok 2011. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Žádosti – nakládání  s pozemky 
Se žádostmi seznámil členy rady Ing. Řezanina. V prvém případě byl návrh usnesení upraven na 
nesouhlas. Hlasováno o návrzích : 
Usnesení č. 108 
Rada městského obvodu nesouhlasí se žádostí občanského sdružení TENIS CLUB VICTORIA 
PARDUBICE o zvýšení výměry nájmu části pozemku 3834/3 z výměry 1521 na 3271 m2 za 
účelem výstavby dalších hřišť pro badminton a tenis pro dětskou a mládežnickou členskou 
základnu. 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 109 
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti o změnu nájemce části pozemku 3801/1 
o výměře 33 m2 ze Zdeňka Gottvalda na Antonína Láníka při zachování účelu nájmu a 
současných podmínek (stánek v ul. Mladých).  
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina předložil členům rady dokumentaci k připravované stavební úpravě restaurace „U Šedivce“.  
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zvětšení zastavěné plochy nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno 
o návrhu : 
Usnesení č. 110 
Rada městského obvodu nemá připomínek ke stavebním úpravám 2. NP restaurace „U Šedivce“.  
Výsledek hlasování :                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
9. Diskuse 
Starosta informoval 
- o možnosti zařadit do programu Staročeské pouti v září 2011 rockovou hudební produkci na Pergole 
v odpoledních hodinách, kdy by tato produkce byla plně v režii (i s finančními náklady)  provozovatele 
restaurace „U starýho slona“, 
- o zastupitelstvem města schváleném usnesení z 10.5.2011 k projednávanému bodu 3 programu „Dopady 
úplné centralizace a decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a přestupků“; výsledkem je 



příprava novely statutu města k centralizaci agendy stavebního úřadu, sociálních dávek a přestupků, 
přičemž k centralizaci agendy přestupků musí předcházet souhlas městských obvodů k výkonu této 
agendy magistrátem města, k vydání souhlasu byly městské obvody vyzvány, takže musí být svoláno 
jednání mimořádného zastupitelstva s ohledem na stanovený termín. 
 
 
 
Příloha: k usnesení č. 101 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
  
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta 
 
 
 



Příloha k usnesení č. 101

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

Podíl na sdílených daních - DPH 17 217,1 6 564,2
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 748,9) (+6 564,2)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) -
Správní poplatky 1 450,0 190,6
 - za VHP 1 000,0 71,0
 - ostatní 450,0 119,6
Místní poplatky 11 076,7 9 042,7
 - poplatky ze psů 700,0 388,2
 - poplatky za užívání veř. prostranství 900,0 576,2
 - poplatky z VHP 1 200,0 781,1
 - poplatek za odpady 8 276,7 7 297,2
Výtěžek z VHP 1 676,8 1 676,8

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 50,0 34,0
Přijaté sankční platby 100,0 13,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 30,0 14,9
Příjmy knihovna 60,0 19,6
Příjmy z prodeje dřeva 20,0 1,5

PŘIJATÉ DOTACE

Neinvestiční dotace na sociální dávky 3 700,0 1 494,2

PŘÍJMY CELKEM                                                                  35 680,6 19 051,5

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 4 000,0 -11 736,9

CELKEM 39 680,6 7 314,6

SOCIÁLNÍ FOND -354,6 -64,7

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 39 326,0 7 249,9

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 30.4.2011

Čerpání k 30.4.2011



Příloha k usnesení č. 101

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI                   3 700,0 1 297,5

Sociální dávky                                3 700,0 1 297,5

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  11 518,8 3 891,0

Platy zaměstnanců 5 670,0 1 745,2
Odměny – členové zastupitelstva 1 292,0 566,3
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -
Dohody a odměny členů komisí a výborů 40,0 9,0
Sociální pojištění 1 708,0 509,3
Zdravotní pojištění 642,0 208,8
Ostatní povinné pojistné 26,0 11,9
Ochranné pomůcky 20,0 7,1
Odborná literatura, zákony 25,0 3,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)60,0 13,7
Další materiál 200,0 55,2
Voda 40,0 15,6
Teplo 65,0 24,0
Elektřina 130,0 46,5
Pohonné hmoty 25,0 5,7
Služby pošt 400,0 217,2
Služby telekomunikací 150,0 36,0
Poplatky bance 80,0 26,7
Pronájem garáže 11,8 11,8
Poradenské služby 70,0 46,8
Školení, vzdělávání 70,0 24,2
Ostatní služby 522,0 217,3
 -  příspěvek na stravování (97,0) (32,2)
 -  ost. služby (425,0) (185,1)
Opravy a udržování ÚMO 80,0 17,8
Software 30,0 -
Cestovné 20,0 2,2
Pohoštění 20,0 2,0
Dary obyvatelstvu a organizacím 52,0 15,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,5
Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 38,0
Záloha pokladně - 12,2



Příloha k usnesení č. 101

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 050,0 1 439,0

Voda (veřejnost) 10,0 -
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 10,4
Poradenství, konzultace, studie       40,0 3,3
Péče o zeleň 4 405,0 448,8
- zeleň (2 400,0) (448,6)
- seč trávníků (2 000,0) -
- DPH - převod na MmP (5,0) (0,2)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 300,0 253,6
Odpady 1 585,0 271,9
(náklady na svoz odpadu) (+7 531,8) -
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) -
- zeleň (95,0) (21,7)
- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (49,6)
- komunální odpad (1 260,0) (200,6)
Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 -
Středisko úklidových prací 1 680,0 451,0
  - platy zaměstnanců 1 050,0 285,7
  - sociální pojištění 273,0 80,9
  - zdravotní pojištění 95,0 25,7
  - ostatní povinné pojištění 5,0 1,9
  - ochranné pomůcky 50,0 16,7
  - další materiál 20,0 0,9
  - DDHM vč. nářadí 50,0 0,9
  - voda 10,0 3,8
  - teplo 12,0 5,0
  - el. energie 10,0 3,9
  - služby telekomunikací 10,0 2,1
  - ostatní služby 70,0 16,2
    - příspěvek na stravování (30,0) (8,5)
    - ostatní služby (40,0) (7,7)
  - opravy a udržování 25,0 7,3

27  DOPRAVA 7 475,0 251,8

Poradenství, konzultace, studie 25,0 -
Opravy a udržování komunikací 4 000,0 212,8
Investice - doprava 3 450,0 39,0
- VIII. soubor regenerace (3 200,0) -
- investice ostatní vč. PD (250,0) (39,0)



Příloha k usnesení č. 101

33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 318,0 0,0

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 17,0 -
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 17,0 -
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 17,0 -
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů 11,0 -
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 20,0 -
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola 50,0 -
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 20,0 -
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 10,0 -
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 8,0 -
Příspěvek o.s. Elim - den dětí 2,0 -
Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra 4,0 -
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 -
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 24,0 -
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí 4,0 -
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava do Slovinska 8,0 -
Rezerva na příspěvky 96,0 -

34 KULTURA 1 636,0 370,6

Knihovna 951,0 280,8
- platy zaměstnanců 430,0 129,1
- sociální pojištění 117,0 34,1
- zdravotní pojištění 41,0 11,6
- ostatní povinné pojištění 2,0 0,9
- ochranné pomůcky 6,0 1,0
- knihy 150,0 40,7
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -
- další materiál 20,0 3,4
- voda 20,0 10,0
- teplo 40,0 20,0
- el. energie 10,0 5,0
- poštovné 4,0 0,5
- služby telekomunikací 10,0 2,4
- ostatní služby 61,0 15,7
   - příspěvek na stravování (11,0) (3,7)
   - ostatní služby (50,0) (12,0)
- opravy a udržování 10,0 1,8
- Velikonoce v knihovně 5,0 4,6
- Soutěž nejlepší dětský čtenář 2,0 -
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře 3,0 -
- Den otevřených dveří 3,0 -
- Vánoce v knihovně 5,0 -
- rezerva na akce 2,0 -
Koncerty na Pergole 75,0 -
Staročeská pouť 200,0 -



Příloha k usnesení č. 101

Vánoční akce 75,0 -
Farmářské soboty 63,0 -
Náklady na Pravobřežní zpravodaj 85,0 18,3
Životní jubilea občanů – dárky 87,0 71,5
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty 20,0 -
Příspěvek Doli klub - koncerty 15,0 -
Rezerva na příspěvky 65,0 -

REZERVY                                                                      4 628,2 0,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -
Rezerva starosty 0,0 -
Rezerva místostarosty 20,0 -
Rezerva rozpočtu 4 568,2 -

VÝDAJE   CELKEM 39 326,0 7 249,9



Příloha k usnesení č. 101

1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 30.4.2011

Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

354,6 108,3

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2010 9,0 19,7

Úroky z běžného účtu 0,1 -

PŘÍJMY CELKEM 363,7 128,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 161,0 52,1

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 147,0 -

Příspěvek na ozdravný program 47,7 11,8

Poplatky za vedení účtu 3,0 0,8

Rezerva 5,0 -

VÝDAJE CELKEM 363,7 64,7

Zůstatek
-

63,3

CELKEM 363,7 128,0

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
k 30.4.2011


