
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 23. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   19. 9. 2018      Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Ing. arch. Jaroslav Menšík 

Zpracoval:      Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 

Zpráva starosty o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva 

dovolte, abych Vás přivítal na posledním - 23. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I tohoto 
volebního období. 

Než začneme projednávat jednotlivé body programu, chci zrekapitulovat krátce činnost 
starosty, rady městského obvodu a úřadu za období od minulého řádného zasedání 
zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2018. 

Společně s MO Pardubice II - Polabiny jsme uspořádali v sobotu 23. 6. 2018 akci „Pardubice 
na Labi“. Velký podíl na organizaci měl velitel naší jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiří 
Chmelík, jehož hasiči se aktivně zapojili a vozili návštěvníky akce na novém raftu po Labi. 

Jako v minulém roce, tak i letos jsme uspořádali na třídě Míru dne 28. 6. 2018 tradiční akci 
pro děti a jejich rodiče „Hurá na prázdniny“. Akci připravil místostarosta Libor Malý. Dovolte 
mi, abych mu tímto poděkoval za aktivitu a podíl na zdaru celé akce.  

V pondělí 23. 7. 2018 se konala mimořádná rada MO Pardubice I. 

Ve čtvrtek 26. 7. 2018 jsem se u Ing. Dvořáčkové zúčastnil jednání o postupu přípravných 
prací na rekonstrukci Gočárových mlýnů. 

Na jednání u primátora, které se konalo v pátek 27. 7. 2018, byl hlavním bodem programu 
nepořádek a hluk ve Štrossově ulici v souvislosti s provozem nočního podniku EMBARGO . 

V úterý 7. 8. 2018 jsem měl schůzku s Ing. arch. Albrechtem nad rozpracovanou studií 
využití prostoru bývalého lihovaru. 

22. 8. 2018 jsem jednal s panem Černíkem o jeho záměru výstavby bytového domu 
ve vnitrobloku přístupného z ulice Br. Veverkových. 

Ve čtvrtek 23. 8. 2018 jsem se zúčastnil jednání na OMI, kde se projednávalo zadání pro 
vypsání výběrového řízení na projektanta rekonstrukce Kostelní ulice a přilehlého okolí. 



V pondělí 27. 8. 2018 jsme u primátora jednali se zástupci občanů ze Štrossovy ulice 
o neúnosném stavu v souvislosti s provozem nočního podniku EMBARGO. Bylo dohodnuto, 
že právníci města připraví novelu vyhlášky o veřejném pořádku, týkající se zahajovací doby 
provozoven v této ulici. 

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 jsem jednal s pracovníky SmP o další spolupráci při údržbě zeleně. 

V pátek 31. 8. 2018 jsem měl pravidelnou poradu u primátora. 

Ve středu 5. 9. 2018 jsem se zúčastnil jednání, které svolal OHA za účelem vyhotovení 
zadání pro zpracování územní studie areálu Tesla, která bude následně zaregistrována a 
bude podkladem pro územní rozhodování v tomto území. 

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 jsem jednal se zástupci stavební firmy STAKO o stanovisku MO 
Pardubice I k dokumentaci pro územní řízení bytové výstavby v areálu po bývalých 
tiskárnách ve Smilově ulici. 

V pondělí10. 9. 2018 jsem navštívil zahájení školního roku a vítání prvňáčků v základní škole 
Bratranců Veverkových. 

Ve středu 12. 9. 2018 proběhlo jednání u Ing. Dvořáčkové o koordinaci investic města a 
městských obvodů s VaK Pardubice. 

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 jsme pořádali v KD Hronovická školení členů okrskových volebních 
komisí před komunálními volbami do zastupitelstev města i městských obvodů. 

Konec týdne byl ve znamení jednání s ředitelem MP a primátorem. 

Významnou akcí letošních prázdnin v našem obvodě byl sportovní park. Během 9 dnů 
probíhaly v prostorách v parku Na Špici akce pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny. Dle 
ohlasů veřejnosti můžeme konstatovat, že se celá akce opět vydařila. 

V průběhu prázdnin proběhlo frézování a oprava vozovek na Bílém Předměstí a v ulici 
Bulharská, bylo provedeno odvodnění komunikace Jindřišská a Jiřího z Poděbrad, 
dokončena byla 5. etapa regenerace sídliště Karla IV. - 3. část, opraven byl chodník 
v Jungmanově ulici. 

Průběžně se zúčastňuji jednání zastupitelstva města Pardubic a komise pro urbanismus a 
architekturu a dle potřeby i jednání dalších komisí města. 

O projednávaných bodech v radě MO Pardubice I jste pravidelně informováni a proto je 
nebudu v této zprávě znovu rekapitulovat. 

Na závěr Vám všem děkuji za spolupráci v celém volebním období a přeji tvůrčí a klidnou 
atmosféru dnešnímu jednání našeho zastupitelstva. 

Děkuji za pozornost. 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 23. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   19. 9. 2018      Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:    PhDr. Andrea Šmejdová, předsedkyně FV  

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 28. 8. 2018 a v RMO dne 3. 9. 2018 
 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2018 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2018 dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Důvodová zpráva 

Na rok 2018 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu 
Kč 54 428,5 tis. s rezervou rozpočtu ve výši Kč 831,5 tis. V průběhu 1. pololetí byly 
schváleny 2 změny rozpočtu, dále pak finanční vypořádání roku 2017, a několik přesunů 
mezi stávajícími výdajovými položkami dle aktuální situace (rozpočtová opatření) 
v kompetenci RMO. 
Objem aktuálního rozpočtu po 1. a 2. změně rozpočtu a finančním vypořádání za rok 2017 
rozpočtu MO Pardubice I činí Kč 63 508,8 tis. Aktuální rozpočet je vyrovnaný s rezervou 
rozpočtu ve výši Kč 481,5 tis.  
 

1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2018 
 
Příjmová strana rozpočtu MO Pardubice I byla tvořena těmito druhy příjmů:  

• daňové 
• nedaňové 
• přijaté dotace. 

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2018 na 44,49 %, což představuje částku ve výši Kč 
23 211,8 tis. 
 

1.1  Daňové příjmy 
Daňové příjmy byly plněny na 46,3 % (rozpočtované Kč 47 835,9 tis., skutečné Kč 22 149,7 
tis.), z toho: 

• daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu a 
každoroční transfer z rozpočtu města na investice ve výši Kč 2 717 tis. a mimořádný 
transfer z rozpočtu MO Pardubice II za pomoc JSDH ve výši Kč 5 tis. a současně 
odvod z rozpočtu MO do rozpočtu města dle platného Statutu - plnění Kč 12 038 tis. 
oproti rozpočtu Kč 35 515,9 tis. (tj. na 33,89 %) 



• poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 10 111,7 tis. oproti rozpočtu  
Kč 12 320 tis. (tj. na 82,08 %) : z toho 

- správní poplatky na 65,20 %   
z toho poplatek za povolení umístění herního prostoru na 108,57 % 
           ostatní správní poplatky na 58,46 % 

- místní poplatky na 82,82 % 
z toho poplatek ze psů na 67,81 % 
           poplatek za užívání veřejného prostranství na 52,16 % 
           poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 50,20 % 
           poplatek za TKO na 91,00 %. 

 
1.2  Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 3 000 tis., plněny byly na 18,37 %, tj. Kč 
551,2 tis. Největší položky představují příjmy z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 
296,6 tis. (29,66 % rozpočtované částky) a přijaté sankční platby a pokuty ve výši Kč 141,3 
tis. (70,66 % rozpočtované částky). 

 
1.3 Přijaté dotace 

Celkové příjmy z dotací činily v 1. pololetí Kč 511 tis., tj. plnění na 38,11 %, které 
představovala dotace ze SR na volbu Prezidenta ČR ve výši Kč 511 tis. (100 % 
rozpočtované částky).  
 

2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2018 
 
Výdaje byly k  30. 6. 2018 čerpány na  31,64 %. V absolutním vyjádření to znamená částku 
Kč 20 092,7 tis. z rozpočtovaných Kč 63 508,8 tis.  
Čerpání v jednotlivých kapitolách zhruba odpovídá odhadu plánovaných výdajů v pololetí: 

• kapitola 14 - Vnitřní správa -  48,16 % 
• kapitola 15 - Životní prostředí – 32,03 % 
• kapitola 27 - Doprava – 17,04 % 
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 44,73 % 
• kapitola 34 - Kultura – 39,69 %. 

 
Významná většina investičních akcí a oprav na kapitole doprava bude realizována v průběhu 
letních měsíců, během jarních měsíců byla realizována oprava chodníku v ul. Na Okrouhlíku 
ve výši Kč 866,3 tis., oprava chodníku v ul. Wintrova ve výši Kč 784,9 tis. a vybudování 
chodníku v ul. Počápelská ve výši Kč 465,9 tis. 
 

3. FINANCOVÁNÍ 
 
Schválený rozpočet na rok 2018 počítal se zálohovým přídělem do sociálního fondu ve výši 
Kč 725 tis. s mínusovým znaménkem dle platné směrnice. V rámci finančního vypořádání 
došlo k vyúčtování zálohového přídělu na rok 2017 a tudíž k navýšení přídělu o Kč 136,2 tis. 
na Kč 861,2 tis. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo rozpočtováno zapojení celkových 
nevyčerpaných prostředků z roku 2017 ve výši Kč 3 370 tis. Při finančním vypořádání za rok 
2017 bylo zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 navýšeno o výsledný 
zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2017 a o částku z finančního vypořádání s MmP za rok 
2017 na celkovou hodnotu ve výši Kč 12 193 tis. 
Vzhledem k tomu, že hospodaření v 1. pololetí bylo přebytkové, činí financování k  30. 6. 
2018 Kč 3 119,1 tis. se znaménkem mínus (tzn. příjmy jsou vyšší než výdaje a podmínkou 
je, že rozpočet i skutečnost musí být vyrovnané). 
 
Příloha 
Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2018 – tabulky 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
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Zpráva pro 23. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   19. 9. 2018      Číslo zprávy:   3 

Předkladatel:    PhDr. Andrea Šmejdová, předsedkyně FV  

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 28. 8. 2018 a v RMO dne 3. 9. 2018 
 
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 (Rozpočtové opatření č. 14) 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
3. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 (Rozpočtové opatření č. 14) dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Důvodová zpráva 

Vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody u závlah 
u nádraží“ 
Na základě žádosti MO Pardubice I byl schválen v VI. změně rozpočtu města Pardubic 
transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody u závlah u nádraží ve výši Kč 300 000,- a 
proto je navrhováno vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu města na změnu zdroje 
vody u závlah u nádraží“. 

Vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu města na opravy v Bubeníkových sadech“ 
Na základě žádosti MO Pardubice I byl schválen v VI. změně rozpočtu města Pardubic 
transfer z rozpočtu města na opravy v Bubeníkových sadech ve výši Kč 300 000,- a proto je 
navrhováno vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu města na opravy 
v Bubeníkových sadech“. 

Navýšení příjmové položky „Správní poplatky – poplatek za povolení k umístění herního 
prostoru“ 
Na základě vývoje skutečnosti navrhujeme navýšení příjmové položky „Správní poplatky – 
poplatek za povolení k umístění herního prostoru“ o částku ve výši Kč 30 000,-. 

Navýšení příjmové položky „Přijaté sankční platby a pokuty“ 
Na základě vývoje skutečnosti navrhujeme navýšení příjmové položky „Přijaté sankční platby 
a pokuty“ o částku ve výši Kč 50 000,-. 

Snížení příjmové položky „Předpokládaný transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody 
u závlah u nádraží“ 
Jedná se o přesun mezi daňové příjmy – transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody 
u závlah u nádraží ve výši Kč 300 000,-. 

Snížení příjmové položky „Předpokládaný transfer z rozpočtu na opravy v Bubeníkových 
sadech“ 
Jedná se o přesun mezi daňové příjmy – transfer z rozpočtu města na opravy 
v Bubeníkových sadech ve výši Kč 300 000,-. 



Vytvoření příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení radiostanic“ 
Na základě smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku z rozpočtu 
Pardubického kraje navrhujeme vytvoření příjmové položky „Dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na pořízení radiostanic“ ve výši Kč 20 000,-. Dotace bude činit 
maximálně 70 % ze skutečných celkových nákladů, maximálně však Kč 20 000,-. 

Snížení výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Vzhledem k vývoji skutečnosti ve vazbě na vlastní roznášku zpravodaje navrhujeme snížení 
výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši 
Kč 60 000,-. 

Navýšení výdajové položky v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa „Provoz JSDH“ 
Ve vazbě na přijatou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení radiostanic 
navrhujeme navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
o částku ve výši Kč 20 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
V souvislosti s vývojem dosavadních skutečných nákladů na operativní údržbu a úklid 
obvodu navrhujeme navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu vč. 
nákladů na budovu TZ“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Náklady na HM a PHM pro potřeby operativní údržby“ v rámci 
kapitoly 15 – Životní prostředí 
V souvislosti s nutnou obměnou potřebného vybavení pro pracovní četu navrhujeme 
navýšení výdajové položky „Náklady na HM a PHM pro potřeby operativní údržby“ v rámci 
kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,-. Jedná se o nákup skarifikátoru 
John Deer a motorového foukače. 

Snížení výdajové položky „Péče o veřejnou zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Na základě předpokládané výše čerpání rozpočtu navrhujeme snížení výdajové položky 
„Péče o veřejnou zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši 
Kč 130 000,-. 

Snížení výdajové položky „Péče o veřejnou zeleň – údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a 
mobil. váz“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Na základě předpokládané výše čerpání rozpočtu navrhujeme snížení výdajové položky 
„Péče o veřejnou zeleň – údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz“ v rámci 
kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,-.  

Snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí 
Na základě předpokládané výše čerpání rozpočtu navrhujeme snížení výdajové položky 
„Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
o částku ve výši Kč 100 000,-. 

Snížení výdajové položky „Údržba parku Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Na základě předpokládané výše čerpání rozpočtu navrhujeme snížení výdajové položky 
„Údržba parku Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši 
Kč 100 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
V souvislosti s rostoucími náklady na údržbu parku Na Špici navrhujeme navýšení výdajové 
položky „Údržba parku Na Špici“ o částku ve výši Kč 150 000,-. Nejvýznamnějšími 
mimořádnými výdaji byla oprava žulové cesty a testy kvality vody v tzv. Čičáku. 

Snížení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Na základě předpokládané výše čerpání rozpočtu v oblasti odpadového hospodářství 
navrhujeme snížení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
o částku ve výši Kč 150 000,-. 



Snížení výdajové položky „Nové stojany na kola v ulici Sladkovského“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí 
Vzhledem ke snížení skutečného počtu instalovaných stojanů na kola v ulici Sladkovského 
z 29 ks na 18 ks navrhujeme snížení výdajové položky „Nové stojany na kola v ulici 
Sladkovského“ o částku ve výši Kč 60 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Fontány ve městě – provoz“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
V souvislosti s vyššími výdaji na doplatky el. energie a na opravy čerpadel u fontán 
navrhujeme navýšení výdajové položky „Fontány ve městě – provoz“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 27 - Doprava 
Vzhledem k předpokládané výši čerpání rozpočtu navrhujeme navýšení výdajové položky 
„Opravy a udržování komunikací“ o částku ve výši Kč 1 000 000,-. Jedná se o především o 
plnění z rámcových smluv s firmou HOLD s.r.o. na opravy asfaltových povrchů a s firmou 
Lédl na opravy dlážděných povrchů. 

Navýšení výdajové položky „Projektové dokumentace“ v rámci kapitoly 27 - Doprava 
Vzhledem k nutnosti zajištění projektových dokumentací na rekonstrukce a opravy 
komunikací na příští rok navrhujeme navýšení výdajové položky „Projektové dokumentace“ 
v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 200 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – III. část“ v rámci 
kapitoly 27 - Doprava 
V souvislosti s vícepracemi souvisejícími s rekonstrukcí veřejného osvětlení navrhujeme 
navýšení výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – III. část“ v rámci 
kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 90 000,-. 

Snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, 
Na Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava 
Na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele této akce navrhujeme snížení 
výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 
Studánecká – III. etapa“ o částku ve výši Kč 700 000,-. 

Snížení výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – II. část“ v rámci 
kapitoly 27 – Doprava 
Na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele této akce navrhujeme snížení 
výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – II. část“ v rámci kapitoly 27 – 
Doprava o částku ve výši Kč 200 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Akce pořádané MO I“ v rámci kapitoly 34 - Kultura 
V souvislosti s pořádáním akce „Pardubice na Labi“ ve spolupráci s MO II - Polabiny a 
dětského dne „Hurá na prázdniny“ na třídě Míru navrhujeme navýšení výdajové položky 
„Akce pořádané MO I“ v rámci kapitoly 34 – Kultura o částku ve výši Kč 20 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Životní jubilea“ v rámci kapitoly 34 - Kultura 
Na základě předpokládaného čerpání rozpočtu navrhujeme navýšení výdajové položky 
„Životní jubilea“ v rámci kapitoly 34 – Kultura o částku ve výši Kč 10 000,-. 
 
Výsledkem 3. změny rozpočtu je: 

• Vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody 
u závlah u nádraží“ ve výši Kč 300 000,- 

• Vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu města na opravy 
v Bubeníkových sadech“ ve výši Kč 300 000,- 

• Navýšení příjmové položky „Správní poplatky – poplatek za povolení umístění 
herního prostoru“ o částku ve výši Kč 30 000,- 

• Navýšení příjmové položky „Přijaté sankční platby a pokuty“ o částku ve výši 
Kč 50 000,- 



• Snížení příjmové položky „Předpokládaný transfer z rozpočtu města na změnu 
zdroje vody u závlah u nádraží“ o částku ve výši Kč 300 000,- 

• Snížení příjmové položky „Předpokládaný transfer z rozpočtu města na opravy 
v Bubeníkových sadech“ o částku ve výši Kč 300 000,-  

• Vytvoření příjmové položky „Dotace z Pardubického kraje na pořízení 
radiostanic“ ve výši Kč 20 000,- 

• Snížení výdajové položky „Cestovné“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
o částku ve výši Kč 20 000,- 

• Snížení výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní 
správa o částku ve výši Kč 60 000,- 

• Zvýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
o částku ve výši Kč 20 000,- 

• Zvýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 80 000,- 

• Zvýšení výdajové položky „Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní 
údržby“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- 

• Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 130 000,- 

• Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – údržba a zálivky dřevin, květin. 
záhonů a mob. váz“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši 
Kč 100 000,- 

• Snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,- 

• Snížení výdajové položky „Údržba parku Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 150 000,- 

• Snížení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 -  Životní prostředí 
o částku ve výši Kč 150 000,- 

• Snížení výdajové položky „Nové stojany na kola v ul. Sladkovského“ v rámci 
kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 60 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Fontány ve městě – provoz“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 
27 – Doprava o částku ve výši Kč 1 000 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Projektové dokumentace“ v rámci kapitoly 27 – 
Doprava o částku ve výši Kč 200 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – 
III. část“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 90 000,- 

• Snížení výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, 
Na Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku 
ve výši Kč 700 000,- 

• Snížení výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – II. část“ 
v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 200 000,- 

• Zvýšení výdajové položky „Akce pořádané MO I“ v rámci kapitoly 34 – Kultura 
o částku ve výši Kč 20 000,- 

• Zvýšení výdajové položky „Životní jubilea“ v rámci kapitoly 34 - Kultura 
o částku ve výši Kč 10 000,-.  

 
 
 
Příloha 
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 – tabulka 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 23. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   19. 9. 2018      Číslo zprávy:   4 

Předkladatel:    PhDr. Andrea Šmejdová, předsedkyně FV  

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 28. 8. 2018 a v RMO dne 3. 9. 2018 
 

Pravidla pro odměňování členů výborů ZMO Pardubice I a komisí  
RMO Pardubice I, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci úřadu 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
pravidla pro odměňování členů výborů ZMO Pardubice I a komisí RMO Pardubice I, kteří 
nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci úřadu dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
Důvodová zpráva: 

Na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I v březnu 2018 byl vznesen 
požadavek na zpracování nových pravidel pro odměňování členů výborů ZMO Pardubice I a 
komisí RMO Pardubice I, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci úřadu.  

Podle stávajících pravidel navrhoval výši odměny za celý předcházející kalendářní rok 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady v rozmezí Kč 0 – 2 000,- podle účasti a 
přínosu člena pro práci výboru zastupitelstva nebo komise rady. Znění těchto stávajících 
pravidel je uvedeno v příloze č. 1. 

Nově navrhovaná pravidla jsou koncipována za účelem jejich sjednocení pro všechny výbory 
zastupitelstva a komise rady. Je navrhována jednotná výše odměny ve výši Kč 200,- 
za každou započatou hodinu jednání výboru nebo komise, kterého se člen výboru nebo 
komise osobně zúčastní. Znění nově navrhovaných pravidel je uvedeno v příloze č. 2. 

 

Přílohy 
Příloha č. 1 - Stávající pravidla pro odměňování členů výborů nebo komisí rady 
Příloha č. 2 - Návrh pravidel pro odměňování členů výborů nebo komisí rady  
 



Příloha č. 1 - Stávající pravidla pro odměňování členů výborů nebo komisí rady 
 

 

Pravidla pro odměňování členů výborů a komisí, kteří 
nejsou členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu 

městského obvodu 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice I vydává dne 28. 6. 2007 v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) a § 84 odst. 4 obecného zřízení tuto směrnici: 
 
 
 

Čl. 1 
 
1. Základní výše roční odměny pro člena výboru nebo komise se stanovuje částkou 

v rozmezí 0 - 2 000,- Kč 
2. Základní výši roční odměny za předchozí rok navrhuje předseda výboru nebo komise. 
3. Při navržení výše odměny se zohlední přínos člena pro práci výboru nebo komise a jeho 

účast na jednáních. 
4. Odměny členům výboru schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I a 

odměny členům komise schvaluje Rada Městského obvodu Pardubice I. 
 
 
 
 

Čl. 2 
 

Tato směrnice nabude účinnosti dnem 28. 6. 2007. 
 
 
 



Příloha č. 2 - Návrh pravidel pro odměňování členů výborů nebo komisí rady  

 
 

Pravidla pro odměňování členů výborů ZMO Pardubice I 
a komisí RMO Pardubice I, kteří nejsou členy zastupitelstva 

nebo zaměstnanci úřadu 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I schválilo na svém zasedání dne 19. 9. 2018 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obecním zřízení č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici: 
 
 

Čl. 1 

1. Podle této směrnice jsou odměňováni pouze členové výborů Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice I nebo komisí Rady městského obvodu Pardubice I, kteří nejsou členy 
ZMO Pardubice I nebo zaměstnanci ÚMO Pardubice I. 

2. Výše odměny je stanovena na Kč 200,- za každou započatou hodinu jednání výboru 
ZMO Pardubice I nebo komise RMO Pardubice I, kterého se člen výboru nebo komise 
osobně zúčastní. 

3. Celkovou odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady 
za příslušný kalendářní rok navrhuje dle účasti na jednáních předseda příslušného 
výboru nebo komise. 

4. Celková odměna za výkon příslušné funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena 
komise rady za předcházející kalendářní rok je schvalována Zastupitelstvem městského 
obvodu Pardubice I na jeho zasedání na jaře následujícího kalendářního roku po roce, 
ve kterém byla funkce vykonávána. 

 
 

Čl. 2 

1. Vydáním této směrnice se zrušuje směrnice ze dne 28. 6. 2007. 

2. Tato směrnice je účinná od 20. 9. 2018 a poprvé se použije pro poskytování odměn 
za rok 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. arch. Jaroslav Menšík 
  starosta MO Pardubice I 

 



 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 23. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   19. 9. 2018      Číslo zprávy:   5 

Předkladatel:    Ludmila Ministrová, MBA, předsedkyně KV 

Zpracoval:      Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor 

Projednáno:  Kontrolní výbor dne 5. 9. 2018 

 
Kontrolní zpráva č. 16 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání 
kontrolního výboru dne 5. 9. 2018. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 16 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
3. ponechává v evidenci  

usnesení č.: 129Z 
4. vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 131Z, 132Z, 133Z, 134Z, 135Z, 136Z, 137Z 
 
Důvodová zpráva: 
 
AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V  EVIDENCI USNESENÍ: 

Usnesení č. 129Z   21/03/18   pro 13, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním 
období 2014 až 2018 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci 
v komisích a výborech v roce 2017: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora   Kč    800,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    400,- 
Jiří Novotný    Kč    200,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč 1 000,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč    800,- 
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.   Kč    600,- 



René Živný    Kč    200,- 
Štefan Švestka    Kč    600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč    500,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč 2 000,- 
František Miláček    Kč 2 000,- 
Pavel Nevečeřal    Kč 2 000,- 

        Z: Bc. Petr Víšek – ved OE 
        T: 31. 12. 2018 
 

 

AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z  EVIDENCE USNESENÍ: 

Usnesení č. 131Z   22/06/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

Usnesení č. 132Z   22/06/18         pro 10, proti 0, zdrž. 1 (J. Lejhanec) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2017 bez výhrad dle 
předloženého návrhu.  
 
 

Usnesení č. 133Z   22/06/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozdělení přebytku roku 2017 dle předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení č. 134Z   22/06/18             pro 10, proti 0, zdrž. 1 (F. Sedlák) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
pokrytí výdajové položky „Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – II. část“ ve výši 
3 200 000,- Kč. 
 

 

Usnesení č. 135Z   22/06/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
2. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 (rozpočtové opatření č. 10) mimo položky 
„Rekonstrukce sídliště Karla IV. – V. etapa – II. část“. 
 

 

Usnesení č. 136Z   22/06/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Usnesení č. 137Z   22/06/18   pro 11, proti 0, zdrž. 0 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   s c h v a l u j e 

předloženou Kontrolní zprávou č. 15 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I, 
2.   p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i 

usnesení č.: 129Z, 
3.   v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 

usnesení č.: 127Z, 128Z, 130Z. 
 
 

 
 

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2017 140 000,00 163 565,76 23 565,76
Zálohový příděl v roce 2018 725 000,00 725 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2017 0,00 136 154,60 136 154,60
Úroky z účtu 100,00 100,00 0,00

Zdroje celkem: 865 100,00 1 024 820,36 159 720,36

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 130 000,00 130 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 360 000,00 360 000,00 0,00
Dary při významných životních situacích 40 000,00 40 000,00 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 40 000,00 40 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 80 000,00 80 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 3 000,00 0,00
Rezerva 182 100,00 341 820,36 159 720,36

Výdaje celkem: 865 100,00 1 024 820,36 159 720,36

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00


