
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení 
 

ze 4. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 19. prosince 2018 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Bc. Jan Nadrchal, Evžen Erban.  

 

Omluven:  Ing. Milan Randák. 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Jiří Janoš a Evžen Erban. 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

2. Směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2019 

3. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  30. 11. 2018 

4. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

5. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

6. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 - 2022 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 19/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 2515/14  o výměře 14 m2 v k. ú. Pardubice, 

žadatel: xxxxxxxxxx, odůvodnění: prodej pozemku za účelem parkování k bytu v osobním 

vlastnictví v čp. 2303 ul. Na Spravedlnosti v Pardubicích, 



Pro 0, zdržel se 0, proti 4 (nebylo přijato) 

2. uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení, a to za účelem umístění a provozování 

stávajících oboustranných světelných reklamních zařízení typu city light, o rozměru 

reklamní plochy 1,18 m x 1,75 m (tj. 2,065 m2) na p. p. č. 2583/21, k. ú. Pardubice, 

žadatel: Společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, Teplého 2141, 

Pardubice, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 2526/13 o výměře 102 m2, k. ú. Pardubice za 

kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 3571-76/2018, žadatel: ESKA Invest 

a.s., IČO 29413257, S. K. Neumanna 1220, Pardubice, odůvodnění: po tomto pozemku 

jsou vedeny trasy stávající železniční vlečky. Tato byla zbudována již v roce 1958 a my 

jako stávající vlastníci máme povinnost vyřešit tyto pozemkové neshody, které plynou 

z předcházejících období. Rozhodli jsme se opět vlečku zprovoznit a využívat samozřejmě 

i výhybku, která je rovněž instalována na pozemku města a rovněž na pozemcích p. č. 

2500/24 a 2526/7 v majetku AUTOFORUM s.r.o. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 (nebylo přijato) 

 

2. 

Směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2019 

 (usnesení č. 20/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019 a její přílohy (příloha č. 1 – Žádost 

o dotaci, příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace, příloha č. 3 – Čestné prohlášení žadatele 

– právnické osoby, příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, 

příloha č. 5 – Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby, OSVČ -  k doloženým 

skutečnostem, příloha č. 6 - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V). 

Uvedená směrnice a její přílohy jsou přílohou této zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  30. 11. 2018 

(usnesení č. 21/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  30. 11. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

(usnesení č. 22/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprvu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 4. změny 

rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a schvaluje návrh 4. změny 

rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 uvedené v tabulkové části zprávy  

a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 



5. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

(usnesení č. 23/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

1.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice 

V na r. 2019 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2019 uvedené 

v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.  

2.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice 

V pravomoc provádět v r. 2019 rozpočtová opatření: 

-  související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy 

rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, 

mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty nebo  

z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do 

příslušné kapitoly na samostatné položky); 

-  spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově 

vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při 

jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. S těmito rozpočtovými 

opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně 

rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; 

-  týkající se rozpočtu na r. 2019 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP 

dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky 

SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd  v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. 

pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení 

rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 

2019 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně 

rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2019. S těmito rozpočtovými opatřeními budou 

předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude 

informováno zastupitelstvo; 

-  spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci výdajových položek a 

naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to 

z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. S těmito 

rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při 

nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; 

-  související s  přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO 

na r. 2019 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových 

příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, 

mládež, tělovýchova, kultura. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni 

členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno 

zastupitelstvo. 

3.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 

návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 ve 

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 

rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2019 zajistila vedoucí odboru 

ekonomického (příp. zastupující osoba). 

4.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny 

v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného 

návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a rovněž technické přesuny v rámci 

jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2019 a upraveného rozpočtu sociálního 



fondu na r. 2019 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující 

osoba). 

5.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské 

akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce 

uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019, který je uveden v závěru 

této zprávy.  

6.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala 

případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 spočívající 

v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi 

v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené 

v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, 

že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.  

7.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea 

– dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč 

vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny 

v hodnotě do 500,-- Kč vč.  

8.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační 

předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační 

předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do  500,-- Kč vč.,  

a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro 

významné návštěvy a další osoby. 

9.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2018: Pravidla 

hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2018 ruší 

směrnice č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice 

schválená 16. 12. 2015. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.  

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že v případě neschválení 

rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018 se budou příjmy a 

výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1. 1. 2019 do schválení 

rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle 

rozpočtového provizoria. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 – 2022 

(usnesení č. 24/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprvu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO 

Pardubice V na r. 2018–2022 uvedený v tabulkové části zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Pardubice 19. 12. 2018 

 

Ověřitelé:      …………….…………….                …………………………   

                                    Ing. Jiří Janoš                                                            Evžen Erban 

 

                          ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


