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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128,  530 09 Pardubice

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 11. 5. 2022 v 17.00 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Mgr. Kateřina Kosová, Lenka Kutílková, Ing. 
Gabriela Křížková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. David Roček, 
PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., Ing. Pavol Škuliga (17.08h.), Ing. Marta Vitochová, Ing. 
František Weisbauer 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 

Omluveni: Lubomír Hanzlík, Adéla Zdráhalová 
 
 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Dále starosta uvedl, že dne 26. 4. 2022 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva 
odeslána emailem členům zastupitelstva a dne 2. 5. 2022 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva pro veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva Mgr. Kateřinu Kosovou a Ing. Františka 
Poláka, aby se vyjádřili k zápisu. Oba prohlásili, že k zápisu neměli připomínky a zápis podepsali.  
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Ing. František Polák, Ing. Marta Vitochová 
 
Výsledek hlasování:  Pro   12         proti   0    zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. František Weisbauer, Ing. David Roček 
 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 2 
3.   Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice II 
4.   Diskuse 
O návrhu bylo hlasováno.   
Výsledek hlasování.                                                        Pro   12          proti   0    zdržel se     0    
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1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta. 
Ve zprávě mimo jiné informoval o petici doručené na úřad, týkající se srazů automobilových 
nadšenců na parkovišti před prodejnami obchodního centra Family center. Důvodem petice 
byla stížnost na rušení nočního klidu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
porušování pravidel silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Dále uvedl, že řešení tohoto problému je plně v kompetenci policie, kterou je 
potřeba ihned přivolat.  
Do rozpravy se přihlásil Mgr. Metelka, který navrhl umístění zvýšených dělicích čar na 
parkovišti, aby ho nebylo možné zneužívat. Starosta upozornil, že se jedná o soukromé 
parkoviště.  
Pan Petružálek uvedl, že problém není ojedinělý, trvá již delší dobu. Navrhl uskutečnit jednání s 
vlastníkem pozemků s tím, že řešením by podle jeho názoru bylo osazení závor, které by 
znemožnily vjezd na parkoviště v noci. Reagoval starosta, který uvedl, že situaci prověřoval na 
městské i státní policii a Policie ČR má evidován pouze jeden nahlášený případ protiprávního 
jednání. Umisťování závor a jednání s vlastníkem pozemku nepovažuje v současné době za 
vhodné. K tomuto názoru se připojil i Ing. Polák, který uvedl, že policie je povinna prověřit, zda 
došlo k porušení zákona a pokud ano, tak je povinna konat.  
Pan Drahoš doplnil, že vlastník pozemku by měl prostřednictvím policie zabránit zneužívání 
svého parkoviště k rušení nočního klidu. 
PhDr. Rubešová se připojila k návrhu pana Petružálka na umístění závor. Starosta navrhl, aby 
nejprve občané pokaždé, když dojde k protiprávnímu jednání, kontaktovali obratem městskou 
či státní policii a to i opakovaně, aby byly k dispozici podklady pro případná jednání 
s vlastníkem parkoviště.  
Tajemnice doplnila, že mezi 22-6 hod. se jednoznačně jedná o rušení nočního klidu a k řešení je 
nutno přivolat policii.  
Stejný názor vyjádřil i Ing. Škuliga. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 2 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 60 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:         Pro   13          proti   0    zdržel se     0                
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová, která vznesla dotaz, jak budou fungovat zastávky po 
dobu realizace akce Terminál Univerzita. Reagoval Ing. Řezanina, uvedl, že zastávky MHD 
budou fungovat dál, ale budou posunuté do jízdního pruhu. Dálkové autobusy budou 
zastavovat na zastávce Stavařov. 
Starosta rozpravu ukončil. 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o investičních akcích 
na vědomí. 
 
4. Diskuse 
Starosta otevřel rozpravu. 
Do rozpravy se přihlásil pan Petružálek, který požádal starostu o společnou schůzku s vedoucím 
OŽPD Ing. Řezaninou u domu čp. 101-105 na téma ohraničení parkoviště a likvidace náletových 
dřevin. Starosta schůzku přislíbil. 
Na závěr starosta požádal zastupitele o předání informací pro zájemce o členství v okrskových 
volebních komisích.  
Poté rozpravu ukončil. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.05 hodin.  
 
 
Příloha k usnesení č. 60 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
Ing. František Weisbauer                                                              Ing. David Roček 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 12. 5. 2022 
Zapsala: Ilona Řezaninová 



Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128 , 530 09  Pardubice

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 350,0 tis. Kč

   

I. Příjmy se zvyšují o 350,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy se zvyšují o 350,0 tis. Kč

• příjmy ostatní se navyšují o 350,0 tis. Kč

-

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 350,0 tis. Kč

V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o 1 700,0 tis. Kč

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se zvyšuje o 1 700,0 tis. Kč

 položka sluneční pláž se zvyšuje o 1 700,0 tis. Kč

-

V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o 5,0 tis. Kč

• rezerva na dotace se snižuje o 149,7 tis. Kč

• zařazují se dotace v celkové výši 149,7 tis. Kč

-

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o 5,0 tis. Kč

-

V části rezervy dochází ke snížení o 1 355,0 tis. Kč

• rezerva místostarosty se snižuje o 5,0 tis. Kč

- jedná se o výše uvedený přesun do části dotace a dary

městský obvod obdržel od projektanta rozpočet na sluneční pláž, tento rozpočet

počítá s částkou 3,112 mil. Kč. Vzhledem k dalším plánovaným či již

uskutečněným výdajům (doplatek PD, povodňový plán) je navrženo položku

navýšit na 3,2 mil. Kč.

na základě usnesení RMO č. 541 ze dne 28.3.2022 dochází k přesunu prostředků z

rezervy místostarosty

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu městského obvodu

Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

položka je navyšována s ohledem na skutečnost; podstatně se zvýšily příjmy z úroků

a dále obvod přijal náhradu za stromy vykácené kvůli modernizaci železniční trati

Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

Rozpočtové opatření č. 2

zařazují se dotace projednané na jednání rady MO dne 25.4.2022
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Příloha k usnesení ZMO č.60 ze dne 11.5.2022



• rezerva rozpočtu se snižuje o 1 350,0 tis. Kč

- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.
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A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 2

I. PŘÍJMY 54 259,4 +350,0 54 609,4

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 53 259,4 53 259,4

Podíl na sdílených daních - DPH 40 279,4 40 279,4

Správní poplatky 80,0 80,0

Místní poplatky 12 900,0 12 900,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 500,0 2 500,0

 - poplatek za odpady 9 900,0 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 1 000,0 +350,0 1 350,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 50,0 +350,0 400,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 800,0 800,0

II. KONSOLIDACE 696,3 696,3

Sociální fond 696,3 696,3

Příděl do sociálního fondu 696,3 696,3

PŘÍJMY CELKEM 54 955,7 +350,0 55 305,7

III. FINANCOVÁNÍ 22 285,3 22 285,3

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 22 090,0 22 090,0

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021 195,3 195,3

ZDROJE CELKEM 77 241,0 +350,0 77 591,0

v tis. Kč

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

po rozpočtovém opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 - tabulková část Stránka 1 z 3



B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 2

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 537,0 15 537,0

Platy zaměstnanců 7 450,0 7 450,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 988,0 1 988,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 3 000,0 3 000,0

Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO

apod.)
45,0 45,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh.

majetek
540,0 540,0

Energie a PHM 120,0 120,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 120,0 120,0

Ostatní služby 854,0 854,0

 -  příspěvek na stravování (194,0) (194,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (660,0) (660,0)

Opravy a udržování ÚMO 150,0 150,0

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0 70,0

Zabezpečení voleb 800,0 800,0

Stožár na vlajku 50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 17 486,0 +1 700,0 19 186,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Péče o zeleň 8 400,0 8 400,0

- zeleň (4 500,0) (4 500,0)

- seč trávníků (3 900,0) (3 900,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 800,0

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 2 200,0 2 200,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 350,0 +1 700,0 4 050,0

- dětské hřiště - slon (300,0) (300,0)

- sluneční pláž (1 500,0) (+1 700,0) (3 200,0)

- drobné investice (550,0) (550,0)

Středisko úklidových prací 2 576,0 2 576,0

Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.) 70,0 70,0

27  DOPRAVA 5 780,0 5 780,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 500,0

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 30,0

Investice - doprava 1 170,0 1 170,0

- Centrum Sever - etapa A (200,0) (200,0)

- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční) (250,0) (250,0)

- Mladých - jih - PD (320,0) (320,0)

- investice ostatní vč. PD (400,0) (400,0)
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33 DOTACE A DARY 240,0 +5,0 245,0

Rezerva na dotace 200,0 -149,7 50,3

- dotace H. Machové - XVIII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2022 - +8,8 8,8

- dotace Maple Pool Club - provoz, turnaj - +20,3 20,3

- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy, permanentky - +10,3 10,3

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR - +24,1 24,1

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz, příměstské kempy - +35,0 35,0

- dotace NS Přátelé ZUŠ v Pard.-Polabinách - soutěž Organum Regium - +7,0 7,0

- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu - +8,5 8,5

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění a soutěže - +9,4 9,4

- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XV. festival sborů - +6,0 6,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti - +5,3 5,3

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Koncert obětem heydrichiády - +8,0 8,0

- dotace R. Petružálkovi - Open Air Darts 2022 - +7,0 7,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0 +5,0 45,0

34 KULTURA 2 717,0 2 717,0

Knihovna 1 270,0 1 270,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 447,0 1 447,0

SOCIÁLNÍ FOND 891,6 891,6

Použití sociálního fondu 891,6 891,6

REZERVY                                                                      10 281,6 -1 355,0 8 926,6

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 -5,0 15,0

Rezerva rozpočtu 10 181,6 -1 350,0 8 831,6

CELKEM 52 933,2 +350,0 53 283,2

KONSOLIDACE 24 307,8 24 307,8

Převody do rozpočtu města 23 611,5 23 611,5

Náklady na svoz odpadu 8 611,5 8 611,5

RPS - Centrum Sever - etapa A 15 000,0 15 000,0

Sociální fond 696,3 696,3

Příděl do sociálního fondu 696,3 696,3

VÝDAJE CELKEM 77 241,0 +350,0 77 591,0
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