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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      Hana Pechmanová, vedoucí ODŽP 

 
Návrh na schválení Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I 

na léta 2019 - 2022 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
a) s c h v a l u j e  

předložený návrh Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 a 2022, 
b) u k l á d á  

starostce1 x ročně informovat jednání zastupitelstva o plnění záměrů, uvedených ve výše 
uvedeném materiálu. 

Zodpovídá:  Bc. Alena Stehnová, starostka 
 
Důvodová zpráva 

Předložený návrh Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022 byl 
projednán na zasedání Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu 
Pardubice I dne 30. října 2019 a následně schválen Radou městského obvodu Pardubice I 
dne 25. listopadu 2019. Předmětný materiál je tvořen záměry městského obvodu na dané 
volební období a zahrnuje všechny součásti života na území městského obvodu.  

Obecná část je doplněna o Přílohu č. l, která je tvořena souborem konkrétních investičních 
akci městského obvodu na daný rok a rozšířena o návrh investic, které jsou výhledově 
připravovány na další roky.  Součástí této přílohy jsou i finančně náročné investiční akce, 
které svým rozsahem patří do kompetence města Pardubic a dále akce, na nichž se městský 
obvod finančně podílí. 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Program rozvoje MO Pce I na léta 2019 – 2022 
Tabulka investičních akcí – samostatná příloha (Excel) 
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I. Úvod 

Městský obvod Pardubice I začal působit jako samosprávný celek s volenými orgány  
15. 11. 2002. Již v prvních čtyřech letech své činnosti prokázal oprávněnost svého vzniku. 
V průběhu let 2003 - 2018 se podařilo připravit a uskutečnit celou řadu akcí, zejména 
investičních, které přispěly k rozvoji obvodu. V letech 2019 – 2022 je tedy na co navazovat.  

Městský obvod Pardubice I je situován do středu města. Z hlediska charakteru zástavby 
je velmi rozmanitý. Nachází se zde Městská památková rezervace, přirozené centrum města 
s hlavními třídami, zástavbou rodinných domů,  činžovní domy převážně z první poloviny 
minulého století i několik sídlišť, postavených po roce 1945. V obvodě sídlí Magistrát města 
Pardubic, Krajský úřad Pardubického kraje, další státní úřady i mnoho významných 
hospodářských institucí, bank, pojišťoven. Na území obvodu je celá řada škol, kulturních a 
sportovních zařízení. 

Obvod má Statutem města Pardubic vymezena práva a povinnosti, které tvoří rámec 
jeho činnosti. Má svůj rozpočet, z něhož financuje výdaje spojené se zabezpečením běžného 
chodu obvodu a výdaje na akce, zaměřené na zlepšení vzhledu a funkčnosti obvodu, 
především v oblasti dopravy a životního prostředí. 

Program rozvoje vychází z finančních možností obvodu, přičemž  jsou hledány cesty 
dalšího financování, jak z rozpočtu města, tak i ze státního rozpočtu a z programů Evropské 
unie. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice I je členěn do šesti základních kapitol. 
Přílohou je seznam akcí s předpokladem realizace ve volebním období 2019 – 2022, 
případně s výhledem realizace v dalších letech. 

II. Řešení podílu městského obvodu na architektonických, 
urbanistických a velkých investičních záměrech města 

Jedná se o oblast, kterou městský obvod přímo v rámci své činnosti nevytváří. 
Architektonické a urbanistické záměry města a příprava velkých investic jsou plně  
v kompetenci města. To by však neměl být důvod, aby se městský obvod prostřednictvím 
svých orgánů, případně prostřednictvím členů zastupitelstva městského obvodu, kteří jsou 
současně členy Zastupitelstva města Pardubic, nesnažil tuto oblast ovlivňovat. Město 
Pardubice má zpracován strategický plán vždy na dané období. Pro dosažení kvalitních 
a pokud možno co nejméně konfliktních výsledků je žádoucí, aby požadavky obvodu byly 
do tohoto strategického plánu města zahrnuty. Městský obvod se vyjadřuje k jednotlivým 
záměrům města Pardubic, a proto je nutné, aby o nich měl dostatečné a včasné informace. 
V průběhu let 2019 – 2022 by se měly městského obvodu Pardubice I týkat především 
tyto velké investiční záměry: 

1. revitalizace areálu bývalé Prokopky (soukromý investor) 
2. realizace lávky přes Labe směrem ze sídliště nábř. Závodu míru do Polabin 
3. revitalizace území po bývalém lihovaru (soukromý investor) 
4. bytová výstavba v prostoru bývalých tiskáren (soukromý investor) 
5. záměr revitalizace bytových domů v Husově ul. pro bydlení (č. p. 1116 – 1119)  
6. rekonstrukce bývalého kina JAS na bytový dům 
7. II. etapa rekonstrukce přednádraží – terminál B 
8. zahájení přípravných prací pro rekonstrukci ul. Palackého a nám. Republiky 

Tyto akce budou financovány jak z rozpočtu města, tak z dalších zdrojů. Městský obvod 
by však měl při jejich realizaci  výrazně prosazovat - ve všech stupních přípravy - oprávněné 
požadavky občanů obvodu. 

 



III. Jednotlivé oblasti rozvoje městského obvodu 

1. Doprava, komunikace 

1.1  Dopravní situace 

Doprava je problémem celého města a zvláště pak městského obvodu Pardubice I, 
kterým prochází většina páteřních komunikací. Velmi komplikovaná je především situace 
v době dopravních špiček v ulicích Palackého, 17. listopadu, na Masarykově náměstí, 
na Sukově tř., nám. Republiky v návaznosti na ul. Jahnova a Karla IV. směrem 
na rychlodráhu a do Anenského podjezdu. Kromě centra města dochází ke kritickým 
situacím zejména na křižovatce ul. Dašická, Na Drážce a kpt. Jaroše. Vzhledem k tomu, 
že výstavba obchvatů města je již řadu let stále ve fázi přípravy, nelze předpokládat, 
že v nejbližších letech dojde na území městského obvodu k podstatnému zlepšení 
dopravní situace. Členové zastupitelstva městského obvodu, kteří jsou současně členy 
Zastupitelstva města Pardubic, by měli maximálně ovlivňovat urychlené řešení dopravní 
situace v celých Pardubicích tak, aby se minimalizovala dopravní zátěž v centru města 
jejím vyvedením mimo město, především napojením tzv. rychlodráhy na systém 
městských komunikací. To je nezbytné pro odlehčení vnitřní dopravy  bez ohledu na 
skutečnost, kdy dojde k realizaci severovýchodního a jihovýchodního obchvatu.  

Obvod bude podporovat optimalizaci nastavení programů stávajících světelných 
signalizačních zařízení křižovatek z hlediska co nejvyšší propustnosti.  

1.2  Komunikace 

Řada místních komunikací (vozovek, chodníků a případně i některých vnitrobloků) 
jsou v důsledku mnohaleté nedostatečné péče ve velmi špatném stavebním stavu. 

Městský obvod se proto již v roce 2003 zaměřil na řešení této problematiky tak, 
aby se tento stav začal postupně měnit k lepšímu. Z vlastních zdrojů i ve spolupráci 
s městem Pardubice bude i nadále prosazovat rekonstrukce místních komunikací 
a vnitrobloků na území obvodu. 

Cílem v oblasti dopravy je realizace údržby a oprav komunikací. Tato kompetence 
byla svěřena městskému obvodu bez dopravního značení a mostních objektů.  

Jedním ze záměrů obvodu je spolupráce s vlastníky inženýrských sítí 
a provozovateli (např. s VaK Pardubice a. s., s plynárnami apod.). 

Při opravě a rekonstrukci chodníků budeme volit technologie, které umožní 
vsakování dešťových vod na místě. Pro dané období jsou vybrány například chodníky 
v ul. Gebauerova, Štrossova, Pospíšilovo nám., Spořilov (viz Příloha č. 1).  

1.3  Parkování 

V městském obvodu je neúnosná situace v parkování. Počet aut, která chtějí 
v blízkosti centra parkovat, značně převyšuje stávající kapacitu parkovišť, a to nejen v 
 centru města, ale již i v nejbližším okolí. Obvod se ve spolupráci s Magistrátem města 
Pardubic zaměří na optimalizaci systému parkování s ohledem na místní podmínky a 
občanský život. Při hledání nových parkovacích míst se bude postupovat citlivě, s 
ohledem na stávající zelené plochy. 

Městský obvod bude podporovat výstavbu parkovacích domů ve spolupráci 
s OHA MmP, který vytypoval na území městského obvodu vhodné lokality.   

1.4  Cyklistické stezky 

Městským obvodem prochází celá řada cyklistických stezek. Postupný rozvoj 
cyklistiky v Pardubicích ukazuje, že je třeba optimalizovat cyklistické trasy v obvodu, 
popř. realizovat jejich výstavbu a vzájemné propojení. Velmi důležité bude vyvíjet trvalý 



tlak na viditelné značení stezek a dodržování jejich případné jednosměrnosti, zvláště 
v případě sdílení chodníku pěšími a cyklisty. 

Příkladem realizace bude výstavba „Náhrdelníku“ (rekonstrukce nábřeží 
Chrudimky). 
 

2. Oblast životního prostředí 

Péče o zeleň 

V městském obvodu je celá řada zelených ploch, od rozsáhlých parků (Tyršovy sady, 
Bubeníkovy sady, park Na Špici) přes menší zelené odpočinkové scenérie až po malé, 
pro život obyvatel obvodu velmi důležité. V posledních letech se stav zeleně zlepšil, 
ale stále je v této oblasti celá řada nedostatků. Provádět pravidelnou aktualizaci pasportu 
zeleně tak, aby odpovídala skutečnému rozsahu ploch, o které se městský obvod stará 
(Přednádraží, Tyršovy sady, Sukova třída, ul. U Stadionu, tř. Míru, park Na Špici atd.). 

Obvod bude pokračovat v provádění inventarizace stromů s využitím aplikace „stromy 
pod kontrolou“. 

Obvod se bude snažit nejen zlepšit péči a údržbu stávající zeleně, ale i vytvářet nové  
scenérie s důrazem na odpočinek a rekreaci. Každoročně zajišťuje komplexní péči 
o všechny plochy veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví města. V rámci využití obecně 
závazných právních předpisů bude důsledně  vyžadovat základní péči o tyto plochy 
i v případě ostatních vlastníků (právnických a fyzických osob). Velká pozornost bude 
věnována nejen údržbě parků a seči trávy, ale i údržbě dřevin, květinových záhonů 
a mobilní zeleně. Budeme optimalizovat četnost sečí s ohledem na klimatické podmínky. 

3. Veřejná prostranství 

Na území městského obvodu Pardubice I je řada veřejných prostranství – náměstí, 
ulice, městské parky, veřejná sportoviště, dětská hřiště, veřejně přístupné vnitrobloky, 
velkoplošná parkoviště i nezastavěné plochy přírodního charakteru. 

Obvod bude pečovat o údržbu a úklid těchto prostranství, pozornost bude věnovat 
kvalitě úklidu. Na náměstích, v parcích, ve vnitroblocích a na dalších veřejných 
prostranstvích bude udržován, popř. doplňován městský a zahradní mobiliář (např. 
stojany na kola), popř. bezpečné herní prvky. Jednou z priorit obvodu bude vytváření 
odpočinkových ploch pro děti a pro starší občany (např. Bělobranské náměstí). 

Nadále bude plynule pokračováno v regeneraci veřejných prostranství v panelových 
sídlištích s využitím dotační spoluúčasti státního rozpočtu. Bude každoročně uplatňován 
požadavek na státní dotaci na další panelové sídliště, na nábř. Závodu míru. Není 
opominuto ani nejstarší sídliště v obvodu Dašická ul., kde již jedna část sídliště prošla 
v letech 2007 – 2013 revitalizací a od roku 2016 probíhá každoroční pokračování 
po jednotlivých etapách. V současné době jsou již připraveny studie na dvě části sídlišti 
a připravuje se zadání projektové dokumentace. V příloze č. 1 jsou jednotlivé záměry 
konkrétně popsány. 

3.1 Vodní plochy a prvky 

Ve správě městského obvodu je Císařský náhon a několik vodních prvků v parcích 
a na veřejných prostranstvích. Obvod bude zajišťovat  pravidelné čistění a údržbu 
Císařského náhonu, provoz, opravy a údržbu vodních prvků. 

3.2 Odpadové hospodářství   

       Řešení komunálního hospodářství je v městském obvodu stabilní.  
Pro zkulturnění sběru odpadů bude obvod podporovat citlivou a civilizovanou výstavbu 
kontejnerových stání. Současně budou hledána nová místa pro kontejnery na sběr 
tříděného odpadu s cílem zvýšit třídění komunálního odpadu. Městský obvod se bude 



ve spolupráci s městem Pardubice zabývat postupnými rekonstrukcemi, příp. 
realizováním nové výstavby přístřešků pro odpadové nádoby na TKO. Realizovat dle 
možností podzemní kontejnery. Zajistit výměnu, popř. rozšíření počtu odpadkových košů 
podle potřeb. Vyzývat organizátory akcí k zajištění dostatečného počtu odpadových 
nádob při sportovních, kulturních a společenských akcí. V současné době se jedná o 
lokalitu za řekou Chrudimkou, kde je již k tomuto účelu zpracována odborná studie.  

Podle potřeby bude i nadále zajišťováno přistavování velkoobjemových kontejnerů 
s cílem zamezit vzniku černých skládek.  

Posílit úklidovou četu o nové zaměstnance, spolupracovat s úřadem práce 
(vytvoření pracovní příležitosti pro nezaměstnané) a pracovní možnosti pro odsouzené. 
Pro pracovní úklidovou četu vytvářet optimální podmínky včetně technického 
zabezpečení. 

 
IV. Školství, sport, kultura, volnočasové aktivity, péče o děti a seniory 
 

Městský obvod bude: 
 Organizovat kulturní akce zaměřené na tradice (Sv. Martin, Vánoční zpěvy, 

Obdarovávání v čase adventu, Loučení se zimou, - vítání jara, Čarodějnice …) 
 Organizovat společenské akce pro seniory a mládež (koncerty pro seniory – 

dechovky, pro střední věk – rockové kapely, jazzové dny, pro mládež – dle nabídky) 
 Finančně podporovat kulturní akce: VČD Pardubice, Pardubické filharmonie, 

Konzervatoř Pardubice aj. 
 Podporovat společné aktivity nejmladší generace se seniory 
 Monitorovat životní jubilea občanů od 80 let a dalších pětiletých intervalech, osobní 

gratulace starosty u občanů od 90 let a dalších pětiletých intervalech 
 Podporovat nové kulturní pobídky v období velkých prázdnin – „Hudební město“ 
 Pečovat o kulturní památky v našem obvodu, znovuosazení pamětních desek, 

pomníků + informační tabule u stávajících soch osobností spojených s městem 
Pardubice 

 Spolupracovat s mateřskými, základními školami, domem dětí a mládeže, základní 
uměleckou školou a s neziskovými organizacemi - pravidelná setkávání 2x – 3x 
v průběhu roku, zaznamenávat problémy a požadavky, v rámci možností je realizovat 
nebo podnítit zainteresované odbory MmP 

 Spolupracovat se středními školami v našem obvodu – finanční podpora při výročích, 
řešení požadavků stavebních úprav v okolí škol 

 Pečovat o čistotu kolem všech škol – kontejnery, nedopalky… 
 Finančně podporovat kulturní, vědomostní, jazykové i sportovní aktivity škol našeho 

MO Pce I 
 Podporovat prostřednictvím města realizaci přestavby školy Svítání v centru obvodu 
 Spolupracovat s odborem školství MmP 
 Spoluvytvářet optimální podmínky pro realizaci sportovního parku – role správce 

parku Na Špici 
 Obohacovat parky v našem obvodu workoutovými prvky pro sportovce a 

tělovýchovnými prvky pro nenáročné 
 Využívat asistenci jednotky dobrovolných hasičů našeho obvodu při sportovních, 

kulturních a společenských akcích konaných na území obvodu 
 Podporovat revitalizace a otevření nových kvalitních dětských hřišť a sportovišť 
 Vytypovávat nové tržní místo 

V. Bezpečnost a veřejný pořádek 

 Spolupráce s Městskou policií Pardubice, iniciovat setkání s občany obvodu a podílet 
se na řešení jejich požadavků 



 Přímá komunikace s MP po nahlášení porušení veřejného pořádku, nočního klidu… -
bezprostřední řešení problémů 

 Rozšíření kamerového systému v problémových lokalitách MO Pardubice I 
 Prevence kriminality ve spolupráci s MP a Policií ČR se zaměřením na ohrožené 

jedince, v problematických oblastech městských částí, zaměření na skupiny obyvatel 
 Informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o bezpečnostní 

situaci 
 Zacílit pozornost na místa zákazu užívání alkoholu, zákazu kouření – formou 

prevence, pokut 
 Oslovit soukromé subjekty a vyžadovat pořádek na jejich prostranstvích  
 Zaměřit se na pořádek kolem kontejnerového stání – spolupráce s firmou Služby 

města Pardubic a.s. Řešit ve spolupráci s městem Pardubice přemnožení holubů, 
iniciovat v pravidelných časech celoměstskou deratizaci 

 Zaměřit se více na pořádek v PAMÁTKOVÉ REZERVACI MĚSTA (větší pohyb 
občanů, turismus, množství obchodů a obchodních center, restaurací a barů…) 

 Spolupracovat se spolkem Občanské sdružení obyvatel a přátel Starého města 
Pardubic 

 Spolupracovat s restauračními provozovnami při zajištění pořádku na přilehlých 
chodnících, možnost přímé telefonní komunikace pro oznámení i mimo pracovní dny 

 Vyzývat organizátory pro zajištění odpadových nádob při sportovních, kulturních 
a společenských akcích 

 Spoluiniciovat akce typu – „Ukliďme své město“ – v jednotlivých částech v obvodu 
 Vytvářet loučky pro volné pobíhání psů, informovat občany v radničním zpravodaji 

městského obvodu Pardubice I  

IV. Činnost orgánů městského obvodu Pardubice I ve vztahu k občanům 

Velmi důležitou složkou je spolupráce městského obvodu s ostatními orgány 
samosprávy na území města, s organizacemi sídlícími na území obvodu 
i s veřejností. Důležité je i pravidelné informování občanů o činnosti městského 
obvodu. Základním cílem spolupráce je otevřenost a transparentnost obvodu 
směrem k partnerům i občanské veřejnosti. 

1. Spolupráce se Statutárním městem Pardubice 

Městský obvod bude efektivně spolupracovat se svými partnery i úředníky MmP 
(poskytování informací na úrovni jednotlivých odborů, využívání databází, konzultace  
jednotlivých záměrů, spolupráce na konkrétních projektech). 

2. Spolupráce s ostatními městskými obvody a příslušnými institucemi 

Spolupráce se bude odehrávat na úrovni společných jednání starostů s vedením 
města i při  vzájemných konzultacích mezi jednotlivými vedoucími pracovníky 
příslušných odborů. 

3. Informovanost  veřejnosti 

Městský obvod bude poskytovat komplexní informace o činnosti všech orgánů 
městského obvodu těmito způsoby: 

1. poskytováním informací občanům prostřednictvím Radničního zpravodaje MO 
Pardubice I (Pardubická jednička),  

2. formou nových webových stránek obvodu,  
3. zástupci obvodu budou spolupracovat s ostatními sdělovacími prostředky,  
4. využíváním internetových medií, 
5. prostřednictvím „Schránka důvěry“ pro občany městského obvodu, umístěné 

ve vestibulu MO, 
6. získáváním zpětné vazby od občanů při přípravě investičních záměrů formou 

workshopů, průzkumů, anket apod. 



Příloha č. 1  

 

Přehled investičních akcí byl zpracován Komisí pro spolupráci v oblasti rozvoje 
městského obvodu. Tabulka je otevřeným dokumentem „Plánu rozvoje městského obvodu 
Pardubice I na léta 2019 – 2022“, ve kterém jsou zveřejněny záměry městského obvodu na 
dané volební období, případně i výhled do dalších let a realizace investičních záměrů 
ve spolupráci s městem Pardubice 

Jedná se především o investiční akce na úseku dopravy a úseku životního prostředí, 
které byly vybrány k budoucí realizaci na základě řady různých hledisek. Při zařazení 
jednotlivých akcí vycházel městský obvod ze znalostí konkrétní situace zjištěné 
odpovědnými pracovníky úřadu, podnětů občanů a posouzení odborníky v dané 
problematice. Cílem je i spravedlivé rozdělení investic v rámci území celého městského 
obvodu.  

 
 
 





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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   3 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 2. 12. 2019 a v RMO dne 9. 12. 2019 

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 dle předloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí usnesení. 
 
Důvodová zpráva 

Navýšení příjmové položky „Transfer do rozpočtu města – náklady na IT“ 
Jedná se o navýšení transferu do rozpočtu města na náklady na IT o částku ve výši 
Kč 14 500,-. Jedná se o finanční prostředky na aplikaci „Dej tip“, kterou MO Pardubice I 
používal v roce 2019, ale již ji používat nebude. 
 
Snížení příjmové položky „Poplatek za povolení k umístění herního prostoru“ 
Jedná se o snížení příjmové položky „Poplatek za povolení k umístění herního prostoru“ 
o částku ve výši Kč 70 000,-vzhledem k výraznému úbytku heren a kasin na území MO 
Pardubice I. 
 
Navýšení příjmové položky „Poplatek za užívání veřejného prostranství“ 
Jedná se o navýšení příjmové položky „Poplatek za užívání veřejného prostranství“ o částku 
ve výši Kč 150 000,- na základě skutečného plnění této položky. 
 
Navýšení příjmové položky „Ostatní příjmy z vlastní činnosti“  
Jedná se o navýšení příjmů z reklamní inzerce v Pardubické jedničce o částku ve výši 
Kč 110 000,- v souvislosti vydáním prvního čísla Pardubické jedničky. 
 
Navýšení příjmové položky „Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady“ 
Jedná se o navýšení příjmové položky „Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“ o částku 
ve výši Kč 20 000,- vzhledem ke skutečnému plnění této položky. 
 
Navýšení příjmové položky „Příjmy na parku Na Špici“ 
Jedná se o navýšení příjmové položky „Příjmy na parku Na Špici“ o částku ve výši 
Kč 10 000,- vzhledem ke skutečnému plnění této položky. 
 



Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu“ 
Jedná se o snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do Evropského 
parlamentu“ o částku ve výši Kč 700 000,-.  
 
Navýšení příjmové položky „Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH“ 
Jedná se o navýšení příjmové položky „Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů 
JSDH“ na základě závěrečného vyúčtování dotace ve výši Kč 5 200,-. 
 
Vytvoření příjmové položky „Dotace ze SR na volby do Evropského parlamentu“ 
Jedná se o vytvoření příjmové položky „Dotace ze SR na volby do Evropského parlamentu“ 
ve výši Kč 593 800,- na základě předloženého vyúčtování skutečných nákladů na volby 
do Evropského parlamentu.  
 
Vytvoření příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pk na nákup zásahových obleků“ 
Jedná se o vytvoření příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pk na nákup zásahových obleků“ 
ve výši Kč 27 000,-. Jedná se o 6 ks zásahových obleků pro členy JSDH MO Pardubice. 
 
Navýšení výdajové položky „Ostatní osobní výdaje“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Ostatní osobní výdaje“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní 
správa o částku ve výši Kč 50 000,- v souvislosti s vyššími náklady na dohody o provedení 
práce. 
 
Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 30 000,- na dofinancování mzdových nákladů v roce 2019. 
 
Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 10 000,- na dofinancování mzdových nákladů v roce 2019. 
 
Navýšení výdajové položky „Ostatní povinné pojistné“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Ostatní povinné pojistné“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 3 000,- vzhledem k vyššímu objemu mzdových 
prostředků. 
 
Navýšení výdajové položky „Provoz ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Provoz ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
v souvislosti s vyššími náklady na nákup kopírek a tiskáren včetně tonerů a v souvislosti 
s přeinstalací počítačů na Windows 10.  
 
Navýšení výdajové položky „Zpravodaj MO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Zpravodaj MO I“ o Kč 150 000,- na dokrytí nákladů 
souvisejících s vydáním dalšího 2 čísel Pardubické jedničky.  
 
Navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o 
částku ve výši Kč 27 000,- na nákup 6 ks zásahových obleků (viz. navýšení příjmů). 
 
Snížení výdajové položky „Náklady na volby do Evropského Parlamentu“ v rámci kapitoly 14 
– Vnitřní správa 
Jedná se o snížení výdajové položky „Náklady na volby do Evropského Parlamentu“ v rámci 
kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 106 190,- na základě skutečného vyúčtování 
nákladů na volby. 



Navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na 
budovu TZ“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 150 000,- v souvislosti 
s vyššími náklady na PHM, ochranné pracovní pomůcky na zimu a na zaměstnávání vězňů. 
 
Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o snížení výdajové položky „Péče o zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 250 000,- vzhledem k nižšímu počtu realizovaných sečí 
trávy. 
 
Navýšení výdajové položky „Péče o zeleň – údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. 
váz v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o navýšení položky „Péče o zeleň – údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a 
mobil. váz“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- v souvislosti 
s vyššími náklady na nákup cibulovin k výsadbě. 
 
Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – větší sadové úpravy“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Jedná se o snížení výdajové položky „Péče o zeleň – větší sadové úpravy“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 300 000,- na základě skutečného čerpání této 
položky v roce 2019. 
 
Snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí 
Jedná se o snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 300 000,-  na základě skutečného 
čerpání této položky v roce 2019. 
 
Navýšení výdajové položky „Údržba Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Údržba Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí o částku ve výši Kč 150 000,- v souvislosti s dofinancováním nákladů vyplývajícím 
ze smlouvy se SmP, a. s. se zvýšenými náklady na opravy světel a laviček  a náklady na el. 
energii. 
 
Navýšení výdajové položky „Údržba parku na Špici“ v rámic kapitoly 15 – Životní prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- ve vazbě na zvýšené náklady na opravy převlékacích 
kabin, výměnu odpadkových košů a výsadbu stromků. 
 
Navýšení výdajové položky „Údržba prostoru Přednádraží“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Údržba prostoru Přednádraží“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- v souvislosti s vyššími náklady na kamenické 
práce na fontáně před nádražím. 
 
Navýšení výdajové položky „Zahradní mobiliář a herní prvky“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Jedná se o navýšení výdajové položky „Zahradní mobiliář a herní prvky“ v rámci kapitoly 15 
– Životní prostředí o částku ve výši Kč 20 000,- v souvislosti s instalací gumových 
dopadových ploch na některých dětských hřištích.  
 



Snížení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 27 – Doprava 
Jedná se o snížení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 27 – 
Doprava o částku ve výši Kč 300 000,- na základě skutečného čerpání na této položce 
v roce 2019. 
 
Snížení rezervy rozpočtu 
Jedná se o snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 447 690,-. Po IV. změně rozpočtu 
bude činit rezerva rozpočtu částku ve výši Kč 784 413,65. 
 
Výsledkem IV. změny rozpočtu je: 

 Navýšení příjmové položky „Transfer do rozpočtu města – náklady na IT“ 
o částku ve výši Kč 14 500,- 

 Snížení příjmové položky „Poplatek za povolení k umístění herního prostoru“ 
o částku ve výši Kč 70 000,- 

 Navýšení příjmové položky „Poplatek za užívání veřejného prostranství“ 
o částku ve výši Kč 150 000,- 

 Navýšení příjmové položky „Ostatní příjmy z vlastní činnosti“ o částku ve výši 
Kč 110 000,- 

 Navýšení příjmové položky „Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“ o částku 
ve výši Kč 20 000,- 

 Navýšení příjmové položky „Příjmy na parku Na Špici“ o částku ve výši 
Kč 10 000,- 

 Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do Evropského 
Parlamentu“ o částku ve výši Kč 700 000,- 

 Navýšení příjmové položky „Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů 
jednotek JSDH“ ve výši Kč 5 200,- 

 Vytvoření příjmové položky „Dotace ze SR na volby do Evropského 
Parlamentu“ ve výši Kč 593 800,- 

 Vytvoření příjmové položky „Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na nákup 
automobilu pro JSDH“ ve výši Kč 593 800,- 

 Navýšení výdajové položky „Ostatní osobní výdaje“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 50 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 30 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 10 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Ostatní povinné pojistné“ v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa o částku ve výši Kč 3 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Provoz ÚMO“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
o částku ve výši Kč 200 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní 
správa o částku ve výši Kč 150 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa 
o částku ve výši Kč 27 000,- 

 Snížení výdajové položky „Náklady na volby do Evropského Parlamentu“ 
v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 106 190,- 

 Navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na 
budovu TZ“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 150 000,- 

 Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 250 000,- 

 Navýšení 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 
50 000,- 



 Snížení výdajové položky „Péče o zeleň – větší sadové úpravy“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 300 000,- 

 Snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 300 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Údržba Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí o částku ve výši Kč 150 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Údržba parku Přednádraží“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,- 

 Navýšení výdajové položky „Zahradní mobiliář a herní prvky“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 20 000,- 

 Snížení výdajové položky „Opravy a udržování komunikací“ v rámci kapitoly 27 
– Doprava o částku ve výši Kč 300 000,- 

 Snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 447 690,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 - Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 – tabulky 
Příloha č. 2 - Přehled přesunů v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 v kompetenci RMO  
 
 
 





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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   4 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 2. 12. 2019 a v RMO dne 9. 12. 2019 

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a) s c h v a l u j e  

rozpočet MO Pardubice I na rok 2020 dle předloženého návrhu s podmínkou, že bude do 
konce roku 2019 schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2020, 

b) s c h v a l u j e  
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 min. ve výši 1,5 % příjmů MO, 

c) s c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s Východočeským divadlem 
Pardubice, IČ: 00088358, a s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, 

d) s v ě ř u j e  
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO 
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2020 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol 
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. Kč 200 000,- pro 
jednotlivý přesun finančních prostředků 

e) b e r e   n a   v ě d o m í  
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020 do konce 
roku 2019, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. 
od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020) chovat 
jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria, 

f) s c h v a l u j e  
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2020, rozpočtové provizorium na období 
od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 příp. do schválení 
rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020 s podmínkami uvedenými v důvodové 
zprávě. 

 
Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 1: 

Návrh rozpočtu na rok 2020 vychází z aktuálního rozpočtu na rok 2019 a z očekávané 
skutečnosti roku 2019. 



A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2020 
 
Příjmy 
V r. 2020 předpokládáme tyto příjmy rozpočtu MO I: 

 běžné – daňové 
 běžné – nedaňové 
 přijaté dotace. 
Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a z 

příjmů z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně 
menší součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z odstavné plochy 
za Domem hudby, příjmy z parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy 
z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby a na aktivní politiku 
zaměstnanosti z Úřadu práce. 
 
Příjmy běžné – daňové 

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města 
Pardubice a z poplatků z vybraných činností. Celkový podíl na DPH ve výši Kč 50 407,3 tis. 
(z toho podíl na daních = Kč 14 850,9 tis., transfer na náklady na životní prostředí = Kč 
25 447,3 tis. a transfer na náklady na dopravu = Kč 10 109,1 tis.) je přitom snížen o odvod 
části poplatku za TKO ve výši Kč 10 968,4 tis. Kč v souladu se Statutem. Tato čísla 
vycházejí z předpokládaného schválení navýšení místního poplatku za TKO na Kč 650,-. 

 
Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností ve výši Kč 14 170 tis. lze rozdělit na:  
 příjem ze správních poplatků ve výši Kč 520 tis., z toho: 

 správní poplatek za povolení k provozu herního prostoru ve výši Kč 70 tis. - správní 
poplatek za jedno povolení činí Kč 4 000,- a za změnu povolení činí Kč 2 500,- 

 ostatní správní poplatky ve výši Kč 450 tis.  
 příjem z místních poplatků ve výši Kč 13 650 tis., z toho: 

 poplatek ze psů – Kč 500 tis. 
 poplatek za užívání veřejného prostranství – Kč 2 000 tis. 
 poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst – Kč 150 tis.  
 poplatek za TKO – Kč 11 000 tis. - z toho bude však již výše zmíněných Kč 10 968,4 

tis. – tj. 91 % upraveného předpisu dle platného Statutu - odvedeno do rozpočtu 
města.; po obvodu tak zbývá pouze částka k pokrytí nákladů spojených s výběrem 
tohoto poplatku. 

Odvod z loterií a jiných podobných her dle zákona o dani z hazardních her č.187/2016 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, je rozpočtován v nulové výši, vzhledem k tomu, že tyto 
finanční prostředky vybírají od 1. 1. 2012 finanční úřady a jsou převáděny do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice. Vzhledem k neschválení novely Statutu města v roce 2014 se 
na výnosu z toho odvodu z loterií a jiných podobných her nebudou městské obvody podílet, 
ačkoliv veškerou agendu související s problematikou povolení k provozování herního 
prostoru vykonávají městské obvody. V předcházejícím volebním období byl dohodnut 
náhradní transfer na investice pro městské obvody v celkové výši Kč 15 000 tis. (pro MO I ve 
výši Kč 2 717 tis.). V tomto volebním období již však tento transfer realizován není. 
 
Celkem rozpočtujeme daňové příjmy na rok 2019 ve výši Kč 53 608,9 tis., což představuje 
cca 95 % celkových příjmů MO. 
 
Příjmy běžné - nedaňové 
Nedaňové příjmy rozpočtujeme na rok 2019 ve výši Kč 2 050 tis.   
Jedná se o: 

 ostatní příjmy z vlastní činnosti - Kč 320 tis. (jedná se hlavně o příjmy z inzerce 
v Pardubické jedničce) 

 příjmy z odstavné plochy za Domem hudby – Kč 350 tis.  



 příjmy z parku Na Špici – Kč 60 tis.   
 přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) - Kč 200 tis. 
 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 30 tis.  
 příjmy z reklamních zařízení – Kč 370 tis. Tuto položku rozpočtujeme v odhadované 

výši, v závěru roku bude z MmP zaslána část těchto příjmů dle platného znění 
Statutu města 

 příjmy z úroků – Kč 70 tis. 
 předpokládaná dotace na volby do krajského zastupitelstva – Kč 650 tis. 

 
Případné další (nerozpočtované) nedaňové příjmy budou řešeny ve změnách rozpočtu 
v průběhu roku. 
 
Přijaté dotace 

Celkové očekávané dotace na rok 2020 budou rozpočtovány v nulové výši. Později 
sem bude přesunuta dotace na volby do krajského zastupitelstva. 
 
Celkové příjmy jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši Kč 55 658,9 tis.  
 
Financování 

Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. 
Ve financování figuruje příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši Kč 845 tis. (se 
znaménkem mínus) stanovený v souladu s platným zněním směrnice č. 10/2017. 
Do rozpočtu na rok 2020 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky 
z rozpočtu na rok 2019 v celkové výši Kč 8 500 tis. ve vazbě na přesun akcí “Regenerace 
panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“, „ Vybudování workoutového hřiště v parku Na 
Špici“ a „ Nákup multifunkčního automobilu“ na rok 2020. 
 
Celkem je financování rozpočtováno ve výši Kč 7 655 tis. 
 
Celkové zdroje jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši Kč 63 313,9 tis.  
 
B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2020 
 
Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly: 

 Vnitřní správa 
 Životní prostředí 
 Doprava 
 Školství, mládež, tělovýchova 
 Kultura 
 Rezervy. 

 
Kapitola 14 – Vnitřní správa 

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši Kč 19 636 tis. a zahrnuje výdaje spojené s činností 
zastupitelstva, rady a úřadu MO. 
Komentář k jednotlivým položkám kapitoly: 

 Platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci – Kč 9 150 tis. – jedná se o platy dle 
platových výměrů, plat. Postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I 
mimo zaměstnanců zařazených do pracovní čety, zahradnice a správce v parku 
Na Špici. 

Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy ve výši Kč 9 150 tis. na r. 2020 se 
vycházelo  z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2019 včetně plošného navýšení 
tarifních složek o Kč 1 500,- od 1. 1. 2020.  



Částka ve výši Kč 8 300 tis. je počítána na platy dle mzdové inventury, Kč 150 tis. je 
počítána na platové postupy a částka Kč 700 tis. jako rezerva na výplatu mimořádných 
odměn. 

 Odměny členů zastupitelstva – Kč 1 650 tis. – z této položky je hrazena odměna 
starostky jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a 
odměny dalších neuvolněných členů zastupitelstva v zastupitelstvem schválené výši: 

 celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva – Kč 950 tis.  
 celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva – Kč 700 tis. 

 Odměny členů komisí a výborů – Kč 25 tis.  
 Ostatní osobní výdaje – Kč 500 tis. Kč  

 2 pracovníci zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti, dále dohody o 
provedení práce (2 správci dětských hřišť, případné další DPP nebo DPČ dle 
potřeby úřadu (např. mytí oken, pomocné administrativní práce atd.). 

 Povinné sociální pojištění – Kč 2 661 tis. – částka se skládá z těchto složek: 
 sociální pojištění z platů zaměstnanců – Kč 2 270 tis.  
 sociální pojištění z odměny uvolněného člena zastupitelstva – Kč 241 tis.  
 sociální pojištění z ostatních osobních výdajů – Kč 130 tis. 

 Veřejné zdravotní pojištění – K 1 022 tis. – částka se skládá z těchto složek: 
 zdravotní pojištění z platů zaměstnanců – Kč 825 tis.   
 zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva – Kč 150 tis.  
 zdravotní pojištění z ostatních osobních výdajů – Kč 45 tis. 
 zdravotní pojištění z odměn členů komisí a výborů – Kč 2 tis. 

 Ostatní povinné pojistné – Kč 58 tis. – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti 
za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s. 

 Cestovné – Kč 30 tis. – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, 
pracovní cesty, veškerá jednání.  

 Pohoštění – Kč 60 tis. – z této položky jsou hrazena pohoštění na zasedání 
zastupitelstva, setkání starostky MO se zástupci škol či městské policie, setkání 
starostů apod.  

 Provoz ÚMO I – Kč 2 800 tis. - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá 
přibližně v takovéto struktuře:  
 knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury – zákony apod. 

a denního tisku) – Kč 15 tis.  
 drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a 

dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. počítače, tiskárny, kancelářský 
nábytek, regály, dovybavení apod.) – Kč 150 tis. 

 podlimitní technické zhodnocení – Kč 20 tis.    
 nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, 

papíry, lepidla, tonery, cartridge, náklady na tisk složenek apod.) – Kč 400 tis.  
 voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu) – Kč 30 tis.  
  teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii) – Kč 120 tis.  
 el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.) – Kč 150 tis.  
 služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do 

frankovacího zařízení) – Kč 250 tis. 
 služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za 

pevné linky i mobilní sítě) – Kč 130 tis.  
 služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro 

potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.) – Kč 80 tis. 
 nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro 

zaměstnance, inzerce v tisku, dálkový přístup Czech point, služby technika BOZP 
apod…) – Kč 700 tis.,  

 opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku) – Kč 20 tis. 
 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 

technologiemi – Kč 250 tis.   



 programové vybavení (výdaje na nákup software, multilicencí, upgrade) – Kč 20 tis.  
 konzultační, právní a poradenské služby – Kč 200 tis.  
 služby peněžních ústavů (úhrady bankám za vedení účtů, výpisy z účtů, platební 

příkazy atd.) – Kč 40 tis.  
 pohonné hmoty – Kč 20 tis.  
 daně z přidané hodnoty na výstupu – Kč 150 tis. 
 ostatní provozní výdaje – Kč 55 tis. – z těchto prostředků jsou financovány drobné 

výdaje, jako např. dálniční známka, vybavení lékárniček a podobné. 
 Zpravodaj ÚMO I – Kč 380 tis. – jedná se o náklady na pravidelný čtvrtletník vydávaný 

Městským obvodem Pardubice I, tzn. veškeré náklady související s výrobou a 
distribucí této tiskoviny. 

 Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – Kč 550 tis. - jedná se o spoluúčast 
městského obvodu na této akci. Celkové předpokládané náklady by měly činit cca Kč 
3 550 tis. s tím, že zbývající částka ve výši Kč 3 000 tis. by byla hrazena z rozpočtu 
statutárního města Pardubice. 

 Provoz JSDH – Kč 100 tis. – jedná se o výdaje související s provozem zřízené 
jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I. 

 Náklady na volby do krajů – Kč 700 tis. – jedná se o předpokládané náklady na volby 
do zastupitelstev krajů. 

 
Kapitola 15 – Životní prostředí 

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města 
dle platného znění Statutu a dále budou zapojovány v průběhu roku nevyčerpané finanční 
prostředky z roku 2019.  
Přidělené finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na zajištění péče o životní 
prostředí.   
Objem kapitoly je rozpočtován ve výši Kč 26 014 tis. 

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:  

15.1 – Životní prostředí - neinvestiční 

 Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci – pracovní skupina – Kč 2 450 tis. 
Navýšení je způsobeno navýšením o mzdové náklady na 1 pracovníka, který se bude 
věnovat provozu a údržbě multifunkčního automobilu a plošným navýšením tarifů o 
částku ve výši Kč 1 500,-. 

 Povinné sociální pojištění – pracovní skupina – Kč 608 tis. 
 Veřejné zdravotní pojištění – pracovní skupina – Kč 221 tis.  

Jedná se o mzdové náklady na celkový počet 9 pracovníků pracovní skupiny, údržbářů a 
tzv. vajglovníků. 

 Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci – zahradnice – Kč 1 950 tis.  
 Povinné sociální pojištění – zahradnice – Kč 484 tis. 
 Veřejné zdravotní pojištění – zahradnice – Kč 176 tis.  
Jedná se o mzdové náklady na celkový počet 8 zahradnic vč. zahradní architektky na období 
od prosince 2019 do listopadu 2020 se započteným navýšením tarifů o částku ve výši Kč 
1500,-. 

Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu technického zázemí – Kč 1 300 tis. 
– vzhledem k úsporným opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí 
Pardubice práce odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu 
obvodu vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do 
zahradní techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný 
k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a 
ostatní zelené hmoty. Dále jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem 
budovy technického zázemí. 



Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – Kč 1 550 tis. – jedná se o finanční 
prostředky na nákup drobného nářadí a přístrojů sloužících k údržbě veřejné zeleně a úklidu 
obvodu. Nejvýznamnější částka je na nákup multifunkčního automobilu, převáděná z roku 
2019, ve výši Kč 1450 tis. 
 
 Péče o zeleň a stromy – Kč 4 450 tis. - výdaje na celkovou péči o zeleň na území 

obvodu, patří sem 
 seče trávy     Kč 2 100 tis. 

Z této položky budou hrazeny seče na vybraných částech zeleně na území MO I. 
Ke zvýšení rozpočtované částky dochází vzhledem k navýšení cen za strany 
SmP, a.s. a inflační doložku. 

 údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz vč. sadových úprav včetně 
řezu živých plotů     Kč 600 tis. 
Z této položky budou hrazeny provozní náklady související s činností zahradnic a 
nákup nových cibulovin a náklady na výsadbu nové zeleně. Z této položky jsou 
hrazeny také náklady na řezy živých plotů a na dosadby záhonů na území MO 
Pardubice I. Snížení je způsobeno zajištěním zálivek vlastními silami v souvislosti 
s nákupem multifunkčního automobilu. 

 péče o zeleň – větší sadové úpravy        Kč 400 tis. 
Z této položky budou hrazeny větší sadové úpravy v parcích na území MO I. 

 péče o zeleň – operativní údržba        Kč 50 tis. 
Z této položky budou hrazeny odborné posudky, tahové zkoušky apod. 

 péče o stromy – základní údržba     Kč 650 tis. 
Navýšení této položky je způsobeno vyššími náklady na kácení stromů a 
frézování pařezů. 

 péče o stromy – zásahy na vybraných stromech  Kč 650 tis. 
Jedná se o provedení naléhavých zásahů na vybraných stromech na základě 
zpracované inventarizace firmou SAFE TREES, s.r.o.  

 
 Provedení inventarizace stromů – Kč 185 tis. – finanční prostředky jsou využity 

k realizaci pokračování v komplexní inventarizaci stromů na území městského obvodu 
na základě smlouvy s firmou SAFE TREES, s.r.o.  

 Údržba třídy Míru – Kč 650 tis. – jedná se o finanční prostředky např. na výsyp 
odpadkových košů, košů na psí exkrementy, zálivky, mytí městského mobiliáře a 
provoz fontány.  

 Údržba parku Tyršovy sady – Kč 5 300 tis. – jedná se o finanční prostředky na běžnou 
údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a ostatní náklady 
na el. energii a opravy laviček a dále na nákup samočistícího filtru do závlahového 
systému. 

 Údržba parku Na Špici – Kč 1 400 tis. – jedná se o finanční prostředky na mzdové 
náklady na 2 celoroční správce příp. na dohody o provedení práce pro případné 
zástupce v době dovolených a nemoci, drobné nářadí, výsyp odpadkových košů a 
košů na psí exkrementy, náklady na el. energii a vodu, odvoz odpadu, materiálové 
vybavení, odstranění následků vandalismu a ostatní náklady na údržbu parku. 

 Odpady – Kč 3 450 tis. – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:  
 psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů – Kč 650 tis.  
 velkoobjemové kontejnery -  přistavování, odvoz a likvidace odpadů – Kč 800 tis. 
 odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů – Kč 1 800 tis.  
 likvidace bioodpadu – Kč 150 tis. 
 likvidace černých skládek – Kč 50 tis.  

 Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 750 tis. – z těchto prostředků jsou hrazeny 
opravy stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, 
pískovišť atd. opravy herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení 



nového mobiliáře a herních prvků. V roce 2020 dojde k výměně písku na všech 
pískovištích na území MO Pardubice I dle ČSN. 

 Fontány ve městě – provoz - Kč 550 tis. - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu 
pro fontány na území MO I kromě fontány na třídě Míru a fontány u Přednádraží. 
Z této položky budou také hrazeny náklady na čištění a impregnaci fontán. 

 Údržba zavlažovacích systémů – Kč 120 tis. – Jedná se o finanční prostředky na 
údržbu zavlažovacích systémů na nám. Legií, v ul. U Stadionu, v parku Na Śpici a u 
Přednádraží. 
 

15.1 – Životní prostředí - investiční 
 Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici (z r. 2019) – Kč 700 tis. – Jedná se 

o finanční prostředky na realizaci workoutového hřiště, které byly schváleny již v roce 
2019. 

 
Kapitola 27 – Doprava 

Kapitolu Doprava lze považovat za jednu z nejdůležitějších v rozpočtu MO. Objem kapitoly je 
rozpočtován ve výši Kč 15 385 tis. 
 
27.1 – Doprava – neinvestiční 

 Opravy a udržování komunikací – Kč 5 000 tis. - vyčleněná finanční částka slouží pro 
opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o 
opravy vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné 
menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.  

27.2 – Doprava - investiční 
 Projektové dokumentace – Kč 750 tis. - vyčleněná finanční částka bude využita pro 

zadání studií a přípravu projektových dokumentací na plánované akce dle aktuálního 
Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I. 

 Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – II. etapa – 
Kč 4 600 tis. – jedná se o II. etapu této akce, v roce 2019 byla realizována III. etapa. 

 Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa – Kč 5 085 tis. – jedná se 
o podíl obce na případné dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, o kterou 
je zažádáno. 

 
O následující finanční prostředky bylo zažádáno z rozpočtu statutárního města na rok 2020: 

Rekonstrukce komunikace vč. chodníků ul. JUDr. Krpaty – I. etapa nebo vozovky ul. 
Sezemická – cca Kč 7 000 tis. 

Jedná se o finanční prostředky na realizaci I. etapy rekonstrukce dlouhodobě neřešené 
komunikace v součinnosti s firmou VaK Pardubice, a. s. Aktualizovaná projektová 
dokumentace bude dodána MO I do konce roku 2019. Popř. vozovky ul. Sezemická v úseku 
od Pospíšilova náměstí směrem k ul. Věry Junkové (od ul. Na Okrouhlíku hranice s MO III) 
v součinnosti se společností VaK Pardubice, a.s.  

Regenerace panelového sídliště nábř. Závodu míru – III. etapa – Kč 2 500 tis. 

Jedná se o finanční prostředky na spoluúčast z rozpočtu města na podílu obce na III. etapu 
regeneraci panelového sídliště nábř. Závodu míru vzhledem k opakovaným dotazům 
obyvatel tohoto sídliště s předpokládaným financováním v následující struktuře: dotace ve 
výši Kč 3 915 tis., vlastní podíl MO Pardubice I – Kč 2.583 tis., spoluúčast rozpočtu města – 
Kč 2 500 tis.  

Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828 – Kč 3 000 tis. 

Jedná se o spoluúčast města na financování rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828. 
Zbývající finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč by byly dodány z rozpočtu MO Pardubice I.  



Transfer do rozpočtu MO na investice – Kč 2 717 tis. 

Jedná se o každoroční transfer z rozpočtu města, který měl alespoň částečně nahradit příjmy 
z hazardních her (v celkové výši Kč 15 000 tis. pro všechny MO). Byl domluven v minulém 
volebním období, od rozpočtu na rok 2019 ovšem poskytován není.  

Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku a Studánecká – II. etapa – Kč 3 000 tis. 

Jedná se o spoluúčast města na realizaci další etapy rekonstrukce tohoto vnitrobloku. 
Zbývající finanční prostředky ve výši Kč 1 600 tis. by byly hrazeny z rozpočtu MO Pardubice I. 

Obnova stromořadí v ul. Jahnova – I. etapa – Kč 2 000 tis. 

Jedná se o finanční prostředky na I. etapu obnovy stromořadí v ul. Jahnova, které je 
v kritickém stavu. Celkové náklady jsou očekávány ve výši Kč 5 000 tis. 

Rozšíření závlah v parku Na Špici – Kč 1 000 tis. 

Jedná se o finanční prostředky na rozšíření závlah v zadní části parku Na Špici.  

Projektová dokumentace podzemních kontejnerů na Bělobranském nám. – Kč 200 tis. 

Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci podzemních kontejnerů na 
Bělobranském nám.  

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova 

Objem kapitoly pro rok 2020 je navrhován ve výši Kč 100 tis. Záměrem obvodu je přispívat 
formou dotací nebo darů na nejrůznější aktivity škol a ostatních organizací v oblasti 
vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď 
přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy starosty či místostarosty. Z těchto 
rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo 
dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo 
městského obvodu. 
 
Kapitola 34 - Kultura 

Rozpočet této kapitoly kultura je navržen ve výši Kč 392 tis. 
MO Pardubice I podporuje rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů 
na kulturní akce v souhrnné výši Kč 80 tis. Každoročně jsou z rozpočtu MO Pardubice I 
poskytovány dotace Východočeskému divadlu ve výši Kč 40 tis. a Komorní filharmonii 
Pardubice ve výši Kč 40 tis. (viz. příloha č. 2 a č. 3)  
Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem, jako 
koncerty v Bubeníkových sadech, předprázdninová akce pro děti a předvánoční akce 
v předpokládané výši Kč 120 tis., dále na výdaje na životní jubilea občanů ve výši Kč 90 tis., 
dále náklady při významných výročích ve výši Kč 5 tis. a výdaje na vánoční výzdobu ve výši 
Kč 15 tis.  
 
Rezervy 

Rezervy jsou tvořeny  rezervou rady (Kč 80 tis.), rezervou starostky (Kč 80 tis.), rezervou 
místostarosty (Kč 30 tis.), rezervou na krizové situace (Kč 50 tis.) a rezervou rozpočtu, která 
činí Kč 846,9 tis.. Celkový objem rezerv činí Kč 1 086,9 tis.   
 
Celkové výdaje jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši Kč 63 313,9 tis. 
 
 
ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ. 
 



Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 2: 

Stejně jako při předkládání návrhu rozpočtu v minulých letech navrhujeme schválit 
ustanovení o tvorbě rezervy rozpočtu min. ve výši 1,5 % příjmů MO i na rok 2020. Důvodem 
je zachování alespoň minimální rezervy rozpočtu pro event. případy mimořádných situací. 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 3: 

Každoročně jsou z rozpočtu Městského obvodu Pardubice I poskytovány dotace 
Východočeskému divadlu Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice. Je předkládán návrh 
na schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s oběma těmito subjekty. 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 4: 

Na základě zkušeností z minulých let je předložen návrh svěření některých pravomocí 
provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvu obce tak, jak umožňuje 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Toto opatření umožní větší operativnost 
při provádění přesunů mezi jednotlivými výdajovými položkami a hlavně při rozpouštění 
zastupitelstvem již schválených rezerv (rezerva rady, starostky, místostarosty). Navrhovaný 
limit ve výši max. Kč 200 tis. byl prvně použit u rozpočtu na rok 2019.  

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 5: 

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2020 bude 
projednáván až po termínu zasedání MO Pardubice I, je nutné přijmout uvedené usnesení 
pro případ neschválení rozpočtu Statutárního rozpočtu města Pardubice na rok 2020. 

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 6: 

V případě, že nebude schválen rozpočet MO Pardubice I na rok 2020 příp. rozpočet 
Statutárního města Pardubice na rok 2020 do konce roku 2019, je nutné v zájmu 
zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2019 do 
doby schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020. Tato povinnost vyplývá z § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Na toto období je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení.  

Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice I na rok 2020 
Zastupitelstvo MO Pardubice I vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu MO 
Pardubice I na rok 2020 rozpočtové provizorium v případě neschválení rozpočtu Statutárního 
města Pardubice na rok 2020 a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu 
Pardubice I: 

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých 
měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2019. 

2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pouze 
pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv nebo zaslaných 
objednávek), které byly zahájeny v roce 2019. 

3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I 
v maximální výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ. 

 
 
 
 
Přílohy 
č. 1: Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 (tabulky) 
č. 2: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s VČD Pardubice 
č. 3: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s KF Pardubice 





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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   5 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 2. 12. 2019 a v RMO dne 9. 12. 2019 

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
Důvodová zpráva 

Návrh rozpočtu sociálního fondu vychází z platného znění směrnice č. 10/2017. Zálohový 
příděl ve výši 5,8 % v roce 2019 bude dle platného znění směrnice vypořádán při finančním 
vypořádání za rok 2019 dle skutečné výše vyplacených platů pracovníků úřadu MO 
Pardubice I a odměn uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I. 

Zdroje:  

Očekávaný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2019 bude činit Kč 100 tis.  
Zálohový příděl v roce 2020 bude činit Kč 845 tis. Je vypočítán jako 5,8 % z rozpočtovaných 
prostředků na platy pracovníků zařazených do Úřadu MO Pardubice I a odměny uvolněného 
člena Zastupitelstva MO Pardubice I dle návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice I 
na rok 2020. Úroky z účtu jsou rozpočtovány vzhledem k lepšímu úročení ve výši Kč 1 000,-. 
 
Výdaje:  

V roce 2020 jsou rozpočtovány následující výdaje:  
Příspěvek na reprezentaci:         Kč    150 tis. 
Příspěvek na stravování:         Kč    410 tis. 
Dary při významných životních situacích:         Kč      30 tis. 
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců:         Kč      43 tis. 
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu :   Kč      30 tis. 
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby:    Kč      65 tis. 
Poplatky z účtu:              Kč        3 tis. 
Rezerva:                       Kč    215 tis. 
 
Rozpočet sociálního fondu je vyrovnaný, zdroje se rovnají výdajům. 
 



Příloha:  
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (tabulka)   
 
 
 

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2019 100 000,00

Zálohový příděl v roce 2020 845 000,00
Úroky z účtu 1 000,00

Zdroje celkem: 946 000,00

Příspěvek na reprezentaci 150 000,00
Příspěvek na stravování 410 000,00
Dary při významných životních situacích 30 000,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 43 000,00
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu 30 000,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 65 000,00
Poplatky z účtu 3 000,00
Rezerva 215 000,00

Výdaje celkem: 946 000,00

Zdroje - výdaje = 0,00

ZDROJE

VÝDAJE

 
 
 
 



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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   6 

Předkladatel:    Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D., předseda KV 

Zpracoval:      Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor 

Projednáno:  Kontrolní výbor dne 27. 11. 2019 

Kontrolní zpráva č. 5 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání 
kontrolního výboru dne 27. 11. 2019. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 5 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.:  
- volební období 2014 – 2018: 129Z 
- volební období 2018 – 2022:  30Z, 41Z 

3.   v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e  
usnesení č.: 
- volební období 2018 – 2022: 40Z, 42Z, 43Z, 44Z, 45Z, 46Z, 47Z, 48Z, 49Z 

 
Důvodová zpráva 

AD 2. 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 
Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 
 
Usnesení č. 30 Z   3/3/19   (pro 14, 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 v roce 2018 členy 
zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 
2018: 

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

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč   800,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč   800,- 
René Živný    Kč   600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč   200,- 
Mgr. Martin Kubrycht   Kč   600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč   400,- 
František Miláček    Kč   600,- 
Pavel Nevečeřal    Kč   400,- 

        Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE 
         T: 30. 06. 2019 
Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 
 
Usnesení č. 41 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
pověřuje starostku 

a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný 
odpad z prostoru Bělobranského náměstí, 

b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí, 

c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby 
jeho část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.). 

 
 



AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z  EVIDENCE USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 40 Z   5/09/19 (pro 9, proti 1 /V. Jirsa/, zdrž. 1 /O. Beran/) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
a) zřízení zpravodajského webu s názvem „www.pardubickajednicka.cz“ (dále jen webu) 

z rozpočtu městského obvodu, 
b) za provoz webu zodpovídá starostka MO I Alena Stehnová, která pověří další osobu jeho 

aktualizací a řízením, 
c) web bude přístupný pro zveřejňování informací a názorů všem členům zastupitelstva bez 

rozdílu.  
 
 
Usnesení č. 42 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 
Usnesení č. 43 Z  5/09/19 (pro 8, proti 1 /V. Jirsa/, zdrž. 2 /J. Lejhanec, O. Beran/) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
1.   s c h v a l u j e 

a) 1. aktualizaci projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – 
III. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

b) 2. dofinancování Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště Závodu míru – 
III. etapa.“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních 
zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladu a plné výši nákladu neuznatelných, 

2.   u k l á d á 
požádat Státní fond rozvoje bydlení o poskytnutí finančních prostředků formou dotace při 
vyhlášení podzimního dotačního titulu v říjnu 2019. 

T: říjen 2019 
Z: starostka městského obvodu 

Plnění usnesení: Dotace podána dne 11. 11. 2019. 
 
 
Usnesení č. 44 Z   5/09/19   (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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 2019 dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
Usnesení č. 45 Z   5/09/19   (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
3. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 (Rozpočtové opatření č. 14) dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
Usnesení č. 46 Z   5/09/19   (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 4 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.:  
- volební období 2014 – 2018: 129Z 
- volební období 2018 – 2022: 30Z 

3. vyřazuje z evidence 
usnesení č.: 
- volební období 2018 – 2022: 15Z, 32Z, 33Z, 34Z, 35Z, 36Z, 37Z, 38Z, 39Z. 

 
 
Usnesení č. 47 Z   6/09/19         (pro 8, proti 0, zdrž. 3 - V. Martinec,  

O. Šebek, A. Stehnová) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v y z ý v á  
Radu města Pardubice k vytvoření pracovní skupiny k další případné změně Statutu města 
složenou se zástupců jednotlivých politických klubů, představitelů obvodů a dalších zástupců 
města dle uvážení Rady. 
 
Plnění usnesení: Výzva zaslána MmP dne 9. 10. 2019. 
 
 
Usnesení č. 48 Z   6/09/19  (pro 8, proti 0, zdrž. 3 V. Jirsa, J. Čáslavka, O. Beran) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
1. p r o j e d n a l o 
návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi 
upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 a 
2. s o u h l a s í 
s jejím zněním s těmito připomínkami: 
a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v Příloze č. 1, 
požaduje tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu 
zeleně do něho zahrnout, včetně odpovídajícího navýšení transferu finančních 
prostředků,  
b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 
vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v Příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 
c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v Příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 
v původním znění, 
d) navrhuje v Příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru 
města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do 
jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“, 
e) navrhuje v Příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce, 
f) nesouhlasí s navrhovanou úpravou Přílohy č. 4 – odebráním svěřeného majetku 
městskému obvodu Pardubice I – p. p. č. 316/13 k. ú. Pardubice (ostatní plocha za Domem 
hudby) a požaduje ponechat tento bod v původním znění, 
g) navrhuje v Příloze č. 4 odebrat městskému obvodu Pardubice I Pernštýnské náměstí, 
městský obvod Pardubice I souhlasí s odebráním předmětného majetku města 
 
 
Usnesení č. 49 Z   6/09/19 (pro 9, proti 1 V. Jirsa, zdrž. 1 J. Čáslavka) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
navýšení výdajové položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ 
v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 585 000,- a zároveň snížení rezervy 
rozpočtu o částku ve výši Kč 585 000,-. 



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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   7 

Předkladatel:    Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 

 
Revokace usnesení č. 129 Z ze dne 20. 3. 2018 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
r e v o k u j e 
částečně usnesení č. 129 Z ze dne 20. 3. 2018: 

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 
Jiří Novotný   Kč    200,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Štefan Švestka  Kč    600,-. 
 
 
Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo na svém zasedání dne 20. 3. 2018 následující 
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 – vedoucí OE 
        T: 31. 12. 2018 

 

Vzhledem k tomu, že do konce listopadu 2019 nebyly dodány podklady k výplatě odměny 
pro pana Jiřího Novotného (Kč 200,-) a odměny pro pana Štefana Švestku (Kč 600,-) 
po předchozí telefonické i e-mailové komunikaci, je se souhlasem obou osob navrhována 
revokace toho usnesení ve smyslu neposkytování odměny pro obě výše jmenované osoby.  
 
 
 
 
 



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

 

Zpráva pro 7. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   11. 12. 2019      Číslo zprávy:   8 

Předkladatel:    Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

 
Návrh na přejmenování části ulice Labská 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
a)   s c h v a l u j e 

návrh na přejmenování části ulice Labská od restaurace Cartellone k mostu Pavla 
Wonky po našem prvním porevolučním prezidentovi a dramatikovi Václavu Havlovi, 

b)   u k l á d á 
starostce MO Pardubice I předložit návrh na pojmenování části veřejného prostranství na 
území parku Na Špici radě města Pardubic. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: 31. 12. 2019 

 
Důvodová zpráva 

- viz následující e-mail MUDr. Víta Ulrycha ze dne 22. 10. 2019: 

To: Stehnová Alena <Alena.Stehnova@umo1.mmp.cz> 

Subject: Podnět k přejmenování části ulice Labská 

Vážená paní starostko, 

dovolte mi, abych po našem včerejším osobním jednání oslovil Radu a následně i 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I s podnětem na přejmenování části ulice 
Labská po našem prvním porevolučním prezidentovi a dramatikovi Václavu Havlovi. V rok 30. 
výročí Sametové revoluce, která byla velkým předělem v našich dějinách, a s odstupem osmi 
let od úmrtí Václava Havla to vidím jako vhodné, aby se i naše město přihlásilo k jeho 
myšlenkám. Část ulice Labská od restaurace Cartellone k mostu Pavla Wonky považuji za 
dostatečně reprezentativní v našem městě a zároveň přejmenování nezpůsobí komplikace 
obyvatelům při změně dokladů (sídli zde pouze jedna firma - prodejna Kopa - Sport). 
Křižovatka s ulicí U Stadionu u restaurace Cartellone je zároveň přirozeným předělem ulice 
Labská.  

Děkuji za podporu tomuto návrhu jak Vám, tak i všem členům rady a zastupitelstva. 
MUDr. Vít Ulrych  
radní města Pardubic, předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a 
Nestraníci) 
 


