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

Z á p i s 
z 54. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 1. 2014 
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 (od bodu 5) 
                 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. Poskytování cestovních náhrad 
2. Stanovení měsíční odměny uvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II  
3. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva 
4. Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek  
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR 
7. Nebytové prostory 
8. Nebytové prostory – vyjádření k záměru prodeje 
9. Povolení noční produkce po 22. hodině 
 
1. Poskytování cestovních náhrad 
S návrhem nového vnitřního předpisu o cestovních náhradách informovala M. Boháčková. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 575 
Rada městského obvodu schvaluje vnitřní předpis č. 007 Poskytování cestovních náhrad, který 
je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Stanovení měsíční odměny uvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II  
M. Boháčková informovala o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členů zastupitelstev. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 576 
Rada městského obvodu schvaluje měsíční odměnu starostovi městského obvodu Jiřímu 
Srbkovi ve výši nároku dle ustanovení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění dnem 
1.1.2014.   
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 577 
Rada městského obvodu schvaluje žádost Jiřího Srbka, starosty MO, o náhradu měsíční 
odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 v rozsahu 10 kalendářních dnů. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 1  
Usnesení bylo přijato. 
 
 



4. Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek 
Členům rady byl předložen návrh nového  vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 578 
Rada městského obvodu schvaluje Vnitřní předpis č. 009 Zadávání veřejných zakázek, který je 
přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Informaci k žádosti podal Ing. Řezanina. Vedena byla diskuse, návrh na usnesení byl upraven. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 579 
Rada městského obvodu projednala žádost občanského sdružení I. Východočeská Tenisová a 
- bere na vědomí změnu názvu vypůjčitele části pozemku 3834/3 o výměře 3572 m2 ze 
sdružení TENIS CLUB VICTORIA PARDUBICE, 
- nesouhlasí s rozšířením výměry u výpůjčky části pozemku 3834/3 z  3572 m2 na 4400 m2  a o 
část pozemku 3848/3 o výměře 295 m2 ani s rozšířením účelu výpůjčky, protože nepovažuje za 
vhodnou formu výpůjčky pozemku města pro komerční činnost. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 580 
Rada městského obvodu souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 1500 Kč Sdružení 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok 2014 za členství tajemníka úřadu městského 
obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Nebytové prostory 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 581 
Rada městského obvodu souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 87,80 m2 a 
78,80m2 v objektu v ul. Bělehradská čp. 389 v Pardubicích – Polabinách, organizaci Péče o 
dušení zdraví – region Pardubice, o. s.. IČ 64242218, se sídlem v ul. Bělehradská 398, 
Pardubice, pro účel využití – provozovna demontážní dílny (chráněná dílna zaměstnávající 
osoby se zdravotním postižením). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Nebytové prostory – vyjádření k záměru prodeje 
Diskutovaná předložená žádost komise KNP města Pardubice. Vedena diskuse o využití nemovitosti, 
návrh na usnesení byl upraven. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 582 
Rada městského obvodu nesouhlasí s návrhem záměru města prodat ve veřejné dražbě 
nemovitost na Stavařově, čp. 83 ve II. etapě a požaduje prověřit možné využití objektu městem 
nebo pro městská zařízení  (školství, sociální oblast, spolková činnost, seniorcentra, dětského 
centra apod). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 1  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 



9. Povolení noční produkce po 22. hodině 
O žádosti informovala M. Boháčková. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu. 
Usnesení č. 583 
Rada městského obvodu povoluje pořadateli  Davidu Audrlickému, Družstevní 139 Pardubice, 
hudební produkci po 22. hodině v době konání Majálesu 2014 v Pardubicích dne 10. 5. 2014 na 
louce u koupaliště Cihelna s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné 
části města a ozvučení bude v přiměřeném rozsahu hlasitosti. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Příloha k usnesení č. 575, 578 
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:40  hodin. 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                 místostarosta                                                                                          starosta                          



Příloha k usnesení č. 575 

 
STATUTÁRNÍ  M ĚSTO  PARDUBICE 

MĚSTSKÝ  OBVOD  Pardubice II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

 
Vnitřní předpis  č. 007 

 
POSKYTOVÁNÍ  CESTOVNÍCH  NÁHRAD  

 
 

1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců zařazených do Úřadu    
městského obvodu Pardubice II a organizačních složek městského obvodu se postupuje podle 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, předpisu vydaných k jeho provedení a 
tohoto vnitřního předpisu. 

 

2. V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákoníku práce se stanovuje výše stravného za každý       
kalendářní den pracovní cesty v tuzemsku stravné ve výši trvá-li pracovní cesta 

a) 5 až 12 hodin ……………………………………………………….   80,- Kč 
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin …………………………  123,- Kč 
c) déle než 18 hodin …………………………………………………..  191,- Kč. 
 

3. V souladu s ustanovením § 163 odst. 2 zákoníku práce v případě, že bylo zaměstnanci 
poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec 
finančně nepřispívá, krátí zaměstnavatel stravné za každé uvedené jídlo o hodnotu, trvá-li 
pracovní cesta: 

 
a) 5 až 12 hodin ……………………………………………………….o 70 % stravného 
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin ………………………… o 35 % stravného 
c) déle než 18 hodin ………………………………………………….. o 25 % stravného 
 

 
4. Poskytnutí cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty bude stanoveno 

individuálně pro konkrétní případ v souladu s ustanoveními zákoníku práce a předpisy 
souvisejícími. 

 
5. Vnitřní předpis č. 007 nabývá účinnosti dnem 1.2.2014, současně se  ruší vnitřní předpis č. 

007 ze dne 16.1.2013.  
 

 
6. Schváleno v radě městského obvodu usnesením č. 575 dne 15.1.2014. 
 
 
 

 
                                   Jiří Srbek                                                                     

                                                                                                                   starosta 
 

 



Příloha k usnesení č. 578 

  STATUTÁRNÍ  M ĚSTO  PARDUBICE 
MĚSTSKÝ  OBVOD  Pardubice II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

Vnitřní předpis  č. 009 
 

ZADÁVÁNÍ  VE ŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

I. 
 Úvodní ustanovení 

Čl. 1 
Tento vnitřní předpis upravuje způsob zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákona“) v Městském obvodě Pardubice II a je 
závazný pro všechny zaměstnance (úřadu městského obvodu a organizačních složek městského 
obvodu), kteří se na zadávání veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice II podílejí.  
 

II. 
Veřejné zakázky malého rozsahu 

Čl. 2 
Veřejné zakázky dosahující částky maximálně 10 000 Kč zejména nutné opravy, doplnění spotřebního 
materiálu, nákup odborné literatury, PHM apod. lze objednat písemně, elektronicky, telefonicky 
případně nakoupit osobně s hotovostní úhradou. K těmto objednávkám, resp. nákupům dává souhlas 
správce rozpočtové položky. 

Čl. 3 
Veřejné zakázky převyšující částku uvedenou v předchozím článku, ale dosahující maximální výše 
100 000 Kč v případě dodávek a služeb a 200 000 Kč v případě stavebních prací, se zadávají 
prostřednictvím písemné objednávky podepsané vedoucím příslušného odboru nebo tajemníkem. Je-li 
to vzhledem k povaze věci vhodné, je možné sepsat písemnou smlouvu, kterou připraví vedoucí 
příslušného odboru nebo tajemník a podepíše starosta. Výdaj musí být v souladu s rozpočtem 
k činnosti MO, ÚMO apod., potřebný, ekonomicky odůvodněný a efektivní. Výběr dodavatele musí 
vycházet z informací o trhu a zkušeností, cena musí být obvyklá v místě plnění. Platba bude probíhat 
prostřednictvím faktury předložené po převzetí díla, služby, věci apod. V odůvodněných případech po 
projednání s vedoucím odboru ekonomického a sociálního lze poskytnout zálohu (např. na nákup 
materiálu).  

Čl. 4  
Pro veřejné zakázky převyšující maximální částku uvedenou v předchozím článku do výše 500 000 Kč 
platí ustanovení předchozího článku obdobně s následujícími odlišnostmi. Písemná smlouva se sepíše 
vždy, příslušný odbor osloví k podání nabídky nejméně 3 zájemce, pokud tomu nebudou bránit 
závažné skutečnosti. Vyhodnocení nabídek provede vedoucí příslušného odboru nebo tajemník a spolu 
s návrhem smlouvy (a zdůvodněním v případě oslovení pouze jednoho zájemce) bude předloženo  na 
vědomí RMO na jejím nejbližším jednání. 
 

Čl. 5 
Pro veřejné zakázky  převyšující maximální částku uvedenou v předchozím článku do výše 1 000 000 
2 000 000 Kč v případě zakázek na dodávky a služby a do výše 3 000 000 6 000 000 Kč v případě 
zakázek na stavební práce bude příslušný odbor postupovat následujícím způsobem: 
a) Písemnou výzvou budou osloveni nejméně 3 zájemci k podání nabídky a k prokázání splnění 

kvalifikace. 
b) Písemná výzva bude uveřejněna na internetových stránkách MO Pardubice II případně jiným 

vhodným způsobem Profilu zadavatele (internetových stránkách www.vzmmp.cz) po celou dobu 
trvání lhůty pro podání nabídek. 

c) Písemná výzva bude obsahovat alespoň identifikaci zadavatele, informaci o druhu a předmětu 
veřejné zakázky, zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace, návrh smlouvy, lhůtu a místo pro podání nabídek, požadavky na prokázání splnění 
kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích. 

d) Nabídky budou podávány v uzavřených obálkách, které budou otevřeny ve stanovený termín 
s možností účasti zájemců, kteří podali nabídku. 



Příloha k usnesení č. 578 

e) Vyhodnoceny budou všechny včas podané nabídky zájemců, kteří splní předepsané kvalifikační 
požadavky. 

f) Vyhodnocení nabídek provede vedoucí příslušného odboru nebo tajemník podle předem 
stanovených hodnotících kritérií a spolu s návrhem smlouvy bude předloženo RMO ke schválení. 

 
Čl. 6 

Pro kterýkoliv z postupů zadávání veřejných zakázek uvedených v článcích 2 až 4 je možno, se 
souhlasem vedoucího odboru nebo tajemníka, zvolit postup uvedený v následujících článcích, pokud 
je to vzhledem k povaze veřejné zakázky vhodné. Obdobně může být pro veřejné zakázky popsané 
v článku 5 se souhlasem RMO použito zadávací řízení podle zákona.  
 

III. 
  Ostatní veřejné zakázky 

 
Čl. 7 

Pro veřejné zakázky na dodávky a služby nad 1 mil. 2 000 000 Kč a na stavební práce nad 3 mil. 
6 000 000 Kč se postupuje podle zákona. 
 

Čl. 8 
Jménem zadavatele veřejné zakázky rozhoduje RMO (rozhodnutí o způsobu zadání, jmenování 
hodnotící komise, schválení výzvy, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky apod.) na základě návrhu 
zpracovaného vedoucím příslušného odboru nebo tajemníkem. 
 

Čl. 9 
Hodnotící komise musí být minimálně pětičlenná, přičemž bude pokud možno dodržena zásada, aby 
členem hodnotící komise byl vždy zástupce RMO, zástupce ZMO (nečlen RMO) a zpracovatel výzvy. 
 

Čl. 10 
Smlouvu s vybraným uchazečem podepíše starosta. Úhrada proběhne po převzetí díla, služby, věci 
apod. V případě dlouhodobějšího plnění lze provádět fakturaci měsíčně nebo čtvrtletně. 
V odůvodněných případech lze poskytnout zálohu (např. na nákup materiálu). 
 

IV. 
  Společná a závěrečná ustanovení 

 
Čl. 11 

V případech nepopsaných tímto vnitřním předpisem se postupuje pouze podle zákona.  
Částky tvořící limity dle tohoto vnitřního předpisu jsou míněny bez DPH.  
V nejasnostech týkajících se postupu rozhodne tajemník. 
Odlišný postup může být použit v odůvodněných případech po předchozím schválení RMO. 
Tento vnitřní předpis byl projednán v RMO Pardubice II dne  9. 5. 2012 15. 1. 2014 usnesením č. 246 
xxx. 
 

Čl. 12 
Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis č. 9 postup při Zadávání veřejných zakázek ze dne 11. 5. 2011 
9. 5. 2012.  
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 10. 5. 2012 16. 1. 2014. 
 
 
V Pardubicích dne  9. 5. 2012 15. 1. 2014 
 
                                                                                                     …….………………………………….. 
                                                                                                                                           starosta 


