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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 12. 12. 2018 v 17.00 hodin 

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

 
Přítomni: Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Gabriela Křížková, Ing. Jakub 
Kutílek, Lenka Kutílková, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., Ing. Pavol 
Škuliga (17.10), Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová  
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
 
Omluveni: Mgr. Jan Metelka 
Neomluveni: Ing. David Roček 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a oznámil, že dne 
20. 11. 2018 obdržel rezignaci na mandát členky zastupitelstva od Mgr. Jany Hanzlíkové. Na uvolněný 
mandát za ANO 2011 nastoupila PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., které již bylo předáno osvědčení o 
vzniku mandátu členky zastupitelstva městského obvodu. Nová členka zastupitelstva byla vyzvána ke 
složení slibu. Po složení slibu starosta konstatoval, že zasedání ZMO je usnášeníschopné.  
Dále starosta uvedl, že dne 3. 12. 2018 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu 
pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 27. 11. 2018 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu z 1. zasedání zastupitelstva Ing. Františka Weisbauera, aby se vyjádřil 
k zápisu. Ing. Weisbauer prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Druhý ověřovatel Ing. 
David Roček zápis též podepsal, avšak z důvodu nepřítomnosti se k zápisu nemohl vyjádřit.   
  
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová 
 
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 12         proti 0       zdržel se 0.    
 
Ověřovatelé zápisu:   Jiří Petružálek, Ing. František Polák 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval přítomné k připomínkám. 
Žádné připomínky nebyly. 
 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018 
3. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II 
4. Náhrada ušlého výdělku členů zastupitelstva 
5. Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
6. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 
7. Poskytnutí odměn členům komise rady 
8. Investice – informativní zpráva 
9.   Diskuse  
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O návrhu bylo hlasováno.  
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 12         proti 0             zdržel se 0. 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta, v rámci této zprávy mimo jiné informoval členy zastupitelstva, že Rada MO 
Pardubice II schválila rozpočtové opatření č. 8. Poté starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018 
Zprávu přednesla Ing. Gabriela Křížková. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu na vědomí. 
 
3. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta a uvedl, že navržená výše odměn zůstává stejná jako v uplynulém období, 
přestože nařízení vlády by umožňovalo vyšší částky. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se přihlásil Ing. Kutílek, který upozornil na dva rozpory v návrhu výše odměn. Prvním je více 
než třikrát vyšší odměna místostarosty oproti odměně řadového člena rady a dále pak výrazně vyšší 
odměna člena výboru oproti odměně řadového zastupitele. Reagoval starosta, který uvedl, že takto je 
odměna místostarosty dlouhodobě nastavena, poměr vychází z nařízení vlády a ve srovnání s dalšími 
obvody jde o částku spíše podprůměrnou. Druhou připomínku považuje starosta za relevantní a 
upozornil Ing. Kutílka na možnost podání pozměňovacího návrhu. Ing. Kutílek této možnosti nevyužil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu podle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 
místostarosta sloupec  6 15 100 Kč 
člen rady sloupec  7 4 600 Kč 
předseda výboru zastupitelstva sloupec  8 3 000 Kč 
člen výboru zastupitelstva sloupec  9 2 500 Kč 
předseda komise rady sloupec  8 2 500 Kč 
člen komise rady sloupec  9 2 250 Kč 
člen zastupitelstva sloupec  10 900 Kč 

- schvaluje, že vyplacení měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je členem 
komise/výboru, je podmíněno jeho řádnou účastí na jednáních komise/výboru, tedy na návrh 
předsedy komise/výboru lze v jednotlivých, odůvodněných případech rozhodnutím zastupitelstva 
městského obvodu odměnu snížit či odejmout 

- schvaluje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly; do 
souhrnné odměny mohou být zahrnuty maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou 
schválenou zastupitelstvem (do tohoto souběhu nesmí být započítán výkon funkce člena 
zastupitelstva) 

- schvaluje poskytování odměn s účinností od 1. 1. 2019 
O návrhu bylo hlasováno.  
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 12         proti 0               zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
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4. Náhrada ušlého výdělku členů zastupitelstva  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová, která vznesla dotaz ohledně doložení ušlého výdělku u osob 
samostatně výdělečně činných, když nemají žádnou stanovenou pracovní dobu. Reagoval místostarosta, 
který uvedl, že povinnost stanovit paušální částku je daná zákonem, nicméně on jako služebně nejstarší 
zastupitel za dobu své funkce nepamatuje případ, že by náhrada byla někdy vyplácena. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 11 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh na stanovení paušální 
částky ve výši 200,- Kč/hodinu, a to za každou započatou hodinu, jako náhradu ušlého výdělku 
v souvislosti s výkonem funkce pro neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou 
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to s účinností od 1. 1. 2019. 
Nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce v souhrnu za 
kalendářní měsíc poskytnout, se stanovuje ve výši 1600,- Kč/měsíc. 
O návrhu bylo hlasováno.  
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 13        proti 0              zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
Se zprávou seznámila tajemnice.   
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se přihlásil Ing. Kutílek s následujícími technickými připomínkami, které byly ihned 
zapracovány do návrhu: 
- v bodě 5 odst. 2 písm. d) je odkaz opět na písm. d), ale správně má být písm. c) 
- v odst. 3 doplnit „v kalendářním roce“ 
Dále PhDr. Rubešová navrhla do pravidel výslovně uvést, že žadatel nemá právní nárok na získání 
dotace. Reagovala Mgr. Benešovská, že toto je dáno zákonem. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje Podmínky pro poskytování dotací 
z rozpočtu MO Pardubice II v rozsahu upravené přílohy k tomuto usnesení 
 
Výsledek hlasování : Pro 13          proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 
Zprávu přednesla Ing. Gabriela Křížková. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se přihlásil Ing. Kutílek s dotazem týkajícím se navržené investiční akce Kontejnerové stání 
J. Tomana, k níž důvodová zpráva uvádí, že se má jednat o stanoviště kontejnerů pro podnikatelské 
subjekty. Ing. Kutílek vznesl dotaz, zda se tyto subjekty budou nějak finančně podílet na výstavbě, nebo 
zda přístřešky postaví obvod. Reagoval Ing. Řezanina, který uvedl, že podnět k akci podal jeden 
podnikatelský subjekt, u jehož kontejnerů vzniká nikoli z jeho viny nepořádek, s tím, že je ochoten se na 
akci finančně podílet. Taková záležitost je však účetně i právně komplikovaná, a proto je investice 
uvažována z prostředků obvodu. Starosta upozornil na skutečnost, že v případě, že by stavbu přístřešku 
financoval soukromý subjekt, mohl by vzniknout nárok na odkoupení zastavěného pozemku, což není 
zájmem obvodu. Ing. Kutílek v tom případě navrhuje, aby obvod vybíral za umístění kontejnerů v novém 
přístřešku od podnikatelských subjektů nájemné. Takový typ finanční zátěže pro podnikatele, odvádějící 
ve městě daně, odmítli ve svých vystoupeních zastupitelé p. Petružálek a Ing. Škuliga. Další diskuse se 
týkala nedostačující kapacity kontejnerů podnikatelů a Ing. Weisbauer v této souvislosti vyslovil názor, 
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že obvod by měl při kontrolách požadovat podrobnější doložení, že kapacita kontejnerů odpovídá 
produkovanému odpadu. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 

- schvaluje rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
- 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 

 
Výsledek hlasování : Pro 13     proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Poskytnutí odměn členům komise rady  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty Městského obvodu 
Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2018 členům komise rady školství, kultury, 
mládeže a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx   400 Kč 
xxx   800 Kč 
xxx   800 Kč 
xxx   800 Kč 
xxx   800 Kč 
 
Výsledek hlasování : Pro 13          proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Investice – informativní zpráva  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu na vědomí. 
 
9. Diskuse  
Starosta otevřel diskusi. 
Paní Zdráhalová se přihlásila s dotazem, zda při rekonstrukci ul. Partyzánů nedojde ke kácení vzrostlých 
stromů v blízkosti vozovky. Ing. Řezanina odpověděl, že nedojde, neboť vozovka se bude rozšiřovat na 
druhou stranu. 
Jiří Petružálek měl dva diskusní příspěvky. Jednak navrhl, zda by se MO Pardubice II mohl podílet na 
dětském dnu pořádaném společností AVE-Kontakt na Cihelně. Starosta reagoval, že MO pořádá dětské 
dny ve spolupráci s DDM Alfa, nicméně doporučil návrh předložit do komise. Dále pak Jiří Petružálek 
navrhl umístění přístřešku pro pejskaře v psím parku a úpravu branky z důvodu, že psi ji podlézají. 
Starosta odpověděl, že úprava branky je v řešení a možnost umístění přístřešku bude zvážena. 
Na závěr starosta pozval přítomné na vánoční koncert na Pergole dne 24. 12. 2018 v 11 hodin. 
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Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod. 
  
Přílohy k usnesení č. 12, 13 
 
 
 
.........………………………….                               
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta  
 

Ověřovatelé:  

 
 
…………………………….…….       .........………………………….  
 Jiří Petružálek               Ing. František Polák 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 19. 12. 2018  
 
Zapsala: Ilona Řezaninová 
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Příloha k usnesení č. 12 ZMO ze dne 12. 12. 2018 
 

 Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice II  
 
 
1. Úvod 

Tento dokument upravuje podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Pardubice II. 
 

2. Poskytovatel dotace 
Poskytovatelem dotace je městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, zastoupený starostou 
městského obvodu. 
 

3. Výše dotace 
Z důvodu administrativní náročnosti zpracování doručených žádostí je stanovena minimální výše dotace na 
jednu aktivitu ve výši 3 000 Kč. 
Částka vyčleněná na poskytnutí dotací je stanovena každoročně v rozpočtu městského obvodu. 
Poskytovatel se bude finančně podílet na úhradě celkově uznatelných výdajů realizovaných aktivit maximálně 
80 %. 
 

4. Termíny pro předložení žádostí  
Žádost o poskytnutí dotace lze podat kdykoli v průběhu roku, přičemž doporučené termíny jsou k 28. 2.  
a k 31. 7. každého roku. 

 
5. Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Dotaci lze poskytnout především na podporu 

a) aktivit uskutečňovaných školskými zařízeními a zařízeními zaměřenými na volnočasové aktivity 
dětí na území městského obvodu 

b) konkrétních sportovních akcí pořádaných pro děti a mládež 
c) celoroční činnosti spolků a organizací zaměřených na sportovní aktivity při práci s dětmi  

a mládeží na území městského obvodu 
d) kulturních a společenských aktivit uskutečňovaných na území městského obvodu, případně 

města 
e) seniorů a handicapovaných 

2. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

a) Žádost o poskytnutí dotace (viz webové stránky poskytovatele www.pardubice2.cz, sekce Dotace, 
dále jen webové stránky) 

b) Rozpočet (viz webové stránky) 

c) Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména 
společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu 
z obchodního rejstříku apod.) – dokládá pouze právnická osoba 

d) Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj 
nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce) a o tom, zda je oprávněn 
zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu; byla-li 
žádost podepsána na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné 
moci – dokládá pouze právnická osoba 

e) Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu 
f) Pokud bude při provádění předběžné kontroly zjištěno, že případná dotace by podléhala režimu 

de minimis, bude žadatel vyzván také k doložení čestného prohlášení (viz webové stránky), které 
se poté stane nedílnou součástí žádosti 

3. Žadatel může podat maximálně 3 žádosti v kalendářním roce, v každé žádosti může být žádáno o dotaci na 

maximálně jednu aktivitu.  

4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně, se všemi vyplněnými přílohami, v jednom podepsaném 

originále. V případě, že žadatel předkládá více žádostí, doloží povinné přílohy pouze jednou, a to u žádosti, 
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kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti uvede pouze informaci, u které žádosti jsou 

přílohy přiloženy. V případě, že přílohy uvedené pod písm. c) – e) má poskytovatel k dispozici z předchozí 

žádosti a u žadatele nedošlo k žádným změnám, uvede žadatel tuto skutečnost do žádosti a nemusí je 

znovu přikládat. Pokud k nějaké změně došlo, musí žadatel tuto změnu doložit. 

5. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Úřadu 

městského obvodu, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. 

6. Žádosti předložené 

a) v rozporu s těmito podmínkami (např. větší počet žádostí než je výše uveden nebo doručené 

např. e-mailem apod.) 

b) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele 

nebo žádosti, u nichž bude kontrolou zjištěno, že 

c) poskytnutím dotace v požadované výši by byla překročena hranice podpory de minimis  

d) žadatel má k termínu předložení žádosti vůči poskytovateli neuhrazené nebo nevypořádané 

finanční závazky po lhůtě splatnosti 

budou z dalšího posuzování vyloučeny. 

7. Pokud bude podaná žádost vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 6 tohoto bodu, vyzve 

poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho 

žádost z  posuzování vyloučena. 

8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh jsou zakládány a žadatelům se nevracejí. 

 

6. Podmínky použití dotace 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných výdajů v souladu s obsahem aktivity, 

těmito podmínkami, smlouvou a předloženou žádostí. 

2. Změny smluvních podmínek lze provést pouze v případě formálních či věcných důvodů, účel poskytnuté 

dotace musí být splněn. 

3. Realizace aktivity ani dotace nejsou převoditelné na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen aktivitu 

realizovat vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 

 

7. Uznatelné výdaje 
1. Uznatelným výdajem aktivity, tedy výdajem, který lze v rámci realizace aktivity spolufinancovat z dotace 

poskytovatele, je výdaj, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a v souladu s těmito vyhlášenými podmínkami, 

c) vznikl příjemci v období realizace aktivity, 

d) nesplňuje podmínku neuznatelného výdaje. 

2. Neuznatelným výdajem je: 

a) jakýkoli investiční výdaj (výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), 

b) výdaj na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,  

c) výdaj na občerstvení  

d) výdaj na mzdy (platy), včetně sociálního a zdravotního pojištění, kromě honorářů 

e) případně další výdaj, který určí poskytovatel ve smlouvě. 
 

8. Závěrečné vyúčtování dotace 
1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizované aktivity, a 

to do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními 
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smlouvy o poskytnutí dotace a těmito podmínkami. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na 

formulářích každoročně zveřejňovaných poskytovatelem na webových stránkách. 

2. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude 

provedena kontrola formální správnosti, dodržení účelového určení, celkové evidence aktivity, 

uznatelnosti nákladů, včasného doručení vyúčtování. Může být také uskutečněna kontrola použití dotace 

přímo u příjemce. 

3. Na originálech dokladů vztahujících se k dotaci bude vyznačeno, že daný výdaj byl hrazen z prostředků MO 

Pardubice II. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace (stejně jako pozdní doručení vyúčtování) bude 

posouzeno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Publicita 
Příjemce dotace je povinen uvádět na veškerých propagačních materiálech (pozvánky, letáčky apod.), že 

aktivita byla spolufinancována městským obvodem Pardubice II. Tyto materiály budou součástí závěrečného 

vyúčtování. Výjimku tvoří případ, že dotace bude poskytnuta po realizaci aktivity. 

 
10. Vzory žádosti a příloh 
Závazné vzory tiskopisů žádosti o dotaci, příloh žádosti, závěrečného vyúčtování dotace a příloh vyúčtování na 

daný rok budou zveřejněny na webových stránkách městského obvodu vždy nejpozději do 15. 1. daného roku. 

 

 

Tyto podmínky byly schváleny dne 12. 12. 2018 usnesením Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II č. 12 

a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019. 
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Příloha č. 1 k usnesení ZMO č. 13 ze dne 12. 12. 2018 
 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 
 

Návrh rozpočtu MO Pardubice II  
na rok 2019 

 
 

Zdrojová část rozpočtu 
 
Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2019 zahrnuje 

1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r. 2018  21 600,0 tis. Kč 
2. předpokládané příjmy roku 2019     33 240,3 tis. Kč 
3. tvorba sociálního fondu ve výši             -486,0 tis. Kč 

Zdroje celkem         54 354,3 tis. Kč 
Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů, ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu, 
který je uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu. 
 
Příjmy roku 2019 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu 
podílu je dán statutem a na rok 2019 je vypočítán ve výši 37 419,1 tis. Kč, z toho 
- podíl na běžné náklady provozu městského obvodu činí 13 168,0 tis. Kč 
- podíl na náklady životního prostředí činí 18 695,7 tis. Kč  
- podíl na náklady v dopravě činí 5 555,4 tis. Kč  
Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 6 892,0 tis. Kč  
a o transfer na akci RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická ve výši 8 216,8 tis. Kč. Akci realizuje město a 
městský obvod se na ní finančně podílí více než polovinou celkových výdajů. 
 
Do příjmů roku 2019 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským 
obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 9.950,0 tis. Kč.  
U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 980,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 550,0 tis. Kč 
jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu konaných v příštím 
roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny a příjmy 
ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, příjmy z úroků, z prodeje 
dřeva apod. 
 
Zdrojová část rozpočtu tedy vychází 

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 
31.12.2018 

- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2019 z úrovně města 
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem kromě příjmů z pronájmu pozemků, které 

jsou vybírány městem a poté převáděny na obvod dle statutu (v rozpočtu jsou odhadovány 
podle výše z předchozích let) 

 
Výdajová část rozpočtu 
 
Výdaje roku 2019 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění 

1. vnitřní správa   13 644,0 tis. Kč 



Rozpočet městského obvodu Pardubice II na rok 2019 – textová část Stránka 2 

 

2. životní prostředí  14 470,0 tis. Kč 
3. doprava    22 050,0 tis. Kč 
4. dotace a dary                320,0 tis. Kč 
5. kultura      2 314,0 tis. Kč 
6. rezervy        1 556,3 tis. Kč 

Výdaje celkem     54 354,3 tis. Kč 
 
Vnitřní správa 
Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše 
prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními 
předpisy. 
Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn 
zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná  
o výdaje na zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu  
a vlastní činnosti úřadu. Položka drobný dlouhodobý majetek obsahuje mj. prostředky na nákup 
nových regálů do spisovny úřadu a na nákup nábytku do kanceláří odboru životního prostředí  
a dopravy. Původní nábytek byl pořízen při zřízení městského obvodu a již je pro potřeby odboru 
nevyhovující. Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši, bude 
pokračováno ve výmalbě dalších částí úřadu. 
V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu. 
 
Životní prostředí 
Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2018 a vychází ze statutem svěřených 
kompetencí městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě nabídkových cen 
zahradnických prací Služeb města Pardubic a.s. pro rok 2019 a na základě předpokládaných výdajů na 
konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let. Počítá se s nárůstem výdajů na 
zálivku a výsadby nových dřevin. 
V investicích je navržena rekonstrukce povrchu na hřišti Stavařov (litá pryž), rekonstrukce menšího 
hřiště mezi domy v ul. Nová a řešení kontejnerového stanoviště pro podnikatelské subjekty v ulici 
Jiřího Tomana (dosud volně stojící kontejnery na chodníku apod.).  
Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky 
městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. Na rok 2019 je počítáno 
s dalšími 2 zaměstnanci, rozpočet střediska je tak vyšší než doposud. 
  
Doprava 
Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu  
a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2018, která umožňuje uspokojivě 
realizovat činnosti svěřené městskému obvodu statutem v této oblasti.  
K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce: 
 
- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů (12 300,0) Částečný přesun z roku 2018 (Lidická). Soubor 

zahrnuje 2 poslední nerealizované akce 
z Programu rozvoje MO Pardubice II na období 
2015-2018, na něž jsou připraveny projektové 
dokumentace a vydána pravomocná stavební 
povolení. Jde o rekonstrukci lokality Ležáků – 
Partyzánů a dopravní zklidnění ulice Lidická 
(zvýšení 2 přechodů pro chodce a křižovatky 
Lidická – Ležáků). Obě akce by bylo 
z technického hlediska vhodné realizovat 
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současně, neboť na sebe bezprostředně 
navazují. Cena vychází z PD. Předpokládá se, že 
soubor bude předmětem žádosti o státní dotaci 
SFRB z programu Regenerace sídlišť (výzva 
bude vypsána v dubnu 2019). Dotace může být 
poskytnuta až do výše 50 % uznatelných 
nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč. 

- Gagarinova - PD (40,0) Doplatek PD zpracované v roce 2018. 

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD (110,0) Nově zařazeno. V roce 2018 byly realizována 1. 
etapa (jižní chodník, VO, stupně do vody) 
vycházející ze studie úprav okolí Bajkalu. 
Z navržené položky je plánováno zpracování PD 
na 2. etapu (severní chodník k „malobytům“). 

- PD na akce ITI (200,0) Částečný přesun z roku 2018 – rezerva na PD, 
které by se daly využít na dotace ITI.  

- K. Šípka - PD (40,0) Doplatek PD zpracované v roce 2018. 

- Sever - centrum - PD (250,0) Přesun z roku 2018, PD bude zadána až po 
zpracování architektonické studie zadané OHA 
MmP.  

- Brožíkova - 1. etapa vč. PD (1 700,0) Částečně přesun z roku 2018 (PD). Předmětem 
projektu jsou 3 etapy: nároží Brožíkova - kpt. 
Bartoše, Brožíkova - sever (větev ke gymnáziu) 
a Brožíkova - jih (pěší komunikace  
u domovinek). První z nich je navržena 
k realizaci v roce 2019. Cena odhadnutá. 

- Přechody Okrajová, Sluneční (1 300,0) Nově zařazeno, PD byla zpracována v roce 2018 
ve vazbě na PD „oprava zastávky Okrajová“, 
kterou zadalo město. Obě akce jsou vzájemně 
koordinované a bylo by vhodné je realizovat 
současně (a pokud možno stejným 
zhotovitelem). Jelikož město hodlá zastávku 
opravovat v roce 2019, je naše navazující akce 
rovněž zahrnuta do návrhu rozpočtu 2019. 
Cena dle PD.  

- investice ostatní vč. PD (1 500,0) Rezerva na případné další akce. Zahrnuje mj. 
případný podíl města na realizaci akcí „stezka  
u zdymadla“ a „stezka OK U Josefa – tělocvičny 
UPa“, na něž byly v roce 2018 připraveny PD  
a jsou vydána pravomocná stavební povolení. 
Obě akce byly v roce 2018 začleněny 
v rozpočtu MO (celkem cca 3,4 mil. Kč), v roce 
2019 se předpokládá jejich realizace s dotací 
ITI.   

 
Ve výdajové části není uvedena investiční akce RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická, kterou financuje 
město a MO se na její realizaci podílí prostřednictvím daňového transferu (viz příjmová část 
rozpočtu). PD na akci zajistil v roce 2018 MO Pardubice II, předpokládaná cena byla 14,3 mil. Kč s tím, 
že podíl města bude 6 mil. Kč a MO 8,3 mil. Kč. Akce byla zahájena již v roce 2018, ale dokončení a 
financování se předpokládá až v roce 2019. Akce je předmětem žádosti o státní dotaci SFRB 
z programu Regenerace sídlišť (výzva byla vypsána v červenci a žádost podána v září 2018). Dotace 
může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč a dosud o jejím 
přidělení nebylo rozhodnuto. 
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Dotace a dary  
Částky jsou navrženy ve stejné výši jako v předchozích letech, k jejich rozpouštění dochází postupně 
v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním 
subjektům. 
 
Kultura 
Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, další organizační 
složky městského obvodu, kde je v položce materiál (vč. ochranných pomůcek) a drobný dlouhod. 
majetek mj. počítáno s pořízením vybavení do letos zřízeného dětského koutku a nábytkem na 
terasu.  
Rozpočtovány jsou také výdaje na vlastní aktivity obvodu, jako jsou např. již tradiční promenádní 
koncerty na Pergole a Staročeská polabinská pouť, dále výdaje na tisk a roznášku Pravobřežního 
zpravodaje a další.  
Je zde rovněž vytvořena rezerva na případné další akce obvodu (tj. na kulturní, sportovní či jiné 
společenské akce pořádané obvodem). 
 
Rezervy 
Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po 
rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky 
jednotlivých kapitol dle účelu určení.  
Celková rezerva rozpočtu je vytvářena z důvodu nestejnoměrného toku finančních prostředků 
v průběhu roku a s ohledem na zajištění financování činností městského obvodu. 
 
Součástí rozpočtu na rok 2019 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové 
části je stejná jako v roce 2018.  
 
Jak je z výše uvedených skutečností patrné, veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými 
zdroji. 



                                                                          Příloha č. 2 k usnesení ZMO č. 13 ze dne 12.12. 2018

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 22 310,3

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (37 419,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 892,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 216,8)

Správní poplatky 150,0

Místní poplatky 9 800,0

 - poplatky ze psů 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 300,0

 - poplatek za odpady 8 000,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Přijaté sankční platby 70,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0

Příjmy ostatní 10,0

Příjmy knihovna 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 550,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  33 240,3

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2018 21 600,0

CELKEM 54 840,3

SOCIÁLNÍ FOND -486,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 54 354,3

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2019

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 644,0

Platy zaměstnanců 6 500,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 650,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 30,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 786,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 215,0

Drobný dlouhod. majetek 270,0

Energie a PHM 120,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0

Školení, vzdělávání 150,0

Poradenství, konzultace, studie 120,0

Ostatní služby 533,0

 -  příspěvek na stravování (143,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (390,0)

Opravy a udržování ÚMO 280,0

Cestovné 35,0

Pohoštění 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0

Zabezpečení voleb do EP 550,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 14 470,0

Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) 30,0

Energie (voda, el. energie) 50,0

Poradenství, konzultace, studie       70,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 5,0

Péče o zeleň 6 350,0

- zeleň (3 650,0)

- seč trávníků (2 700,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 500,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 800,0

- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov (700,0)

- rekonstrukce hřiště Nová (500,0)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0)

- drobné investice (300,0)

Středisko úklidových prací 2 865,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 528,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 190,0

  - energie (voda, el. energie) 30,0

  - ostatní služby 97,0

    - příspěvek na stravování (67,0)
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    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0

27  DOPRAVA 22 050,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0

Investice - doprava 17 440,0

- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů (12 300,0)

- Gagarinova - PD (40,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD (110,0)

- PD na akce ITI (200,0)

- K. Šípka - PD (40,0)

- Sever - centrum - PD (250,0)

- Brožíkova - 1. etapa vč. PD (1 700,0)

- Přechody Okrajová, Sluneční (1 300,0)

- investice ostatní vč. PD (1 500,0)

33 DOTACE A DARY 320,0

Rezerva na dotace 280,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0

34 KULTURA 2 314,0

Knihovna 1 137,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 715,0

- knihy 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 100,0

- ostatní služby 122,0

   - příspěvek na stravování (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (105,0)

- opravy a údržba 30,0

- akce knihovny 20,0

Koncerty na Pergole 70,0

Staročeská pouť 350,0

Vánoční akce 300,0

Masopust 25,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0

Jarní koncert v Arše 7,0

Polabinské čarodějnice 25,0

Den dětí 50,0

Drakiáda 10,0

Řemenové motocykly 10,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 130,0

Rozpočet městského obvodu Pardubice II na rok 2019 - tabulková část Stránka 3



Besedy s občany 5,0

Rezerva na akce obvodu 50,0

REZERVY                                                                      1 556,3

Rezerva rady městského obvodu 40,0

Rezerva starosty 40,0

Rezerva místostarosty 20,0

Rezerva rozpočtu 1 456,3

VÝDAJE   CELKEM 54 354,3

1. Příjmová část Rozpočet

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 486,0

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2018 60,0

PŘÍJMY CELKEM 546,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 25,0

Poplatky za vedení účtu 2,0

Rezerva fondu 86,0

VÝDAJE CELKEM 546,0

na rok 2019

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
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