
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 
 
 
 

P o z v á n k a 
 
 

na 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 

které se koná 

ve čtvrtek 10. září 2020 od 16:00 hodin 

ve Společenském sále budovy radnice, Pernštýnské nám. 1 
 
 
 
 
 
Program jednání: 

1. Zpráva starostky o činnosti  

2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2020 

3. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 (Rozp. opatření č. 15-19) 

4. Návrh 2. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 

(Rozp. opatření č. 20) 

5. Změna účelu dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice I – KF Pardubice a VČD 

6. Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

7. Kontrolní zpráva č. 7 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

8. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

9. Diskuze 

 

 

 

 

 

      Bc. Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 



  



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   10. 9. 2020      Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová, starostka 

 
Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva - činnost starostky Aleny Stehnové od 11. 6. 2020 do 10. 9. 2020: 

Dne 11. 6. 2020 
−  Jednání s Pavlem Svobodou, ředitelem Komorní filharmonie Pardubice 

Téma: jak s předschválenou dotací z MO Pce I, dohodnuto, že využijí dotaci akcemi v ulicích 
města Pardubice, tedy v době, kdy jsou omezeny koncerty ve vnitřních prostorách. 

 

− Jednání s Ing. architektem J. Klimešem 
Závěr: vzájemné představení, informace o představách architektonického řešení prvků, 
projektování a připomínky ke stávajícím skulpturám na městském obvodu. 
 

− Koordinačního jednání k investičním akcím ve městě Pardubice v roce 2020 a výhled 
do roku 2021 

Záznam: 
Vebr – ŘSD  

Podal informace k následujícím investičním akcím: 
• Severovýchodní obchvat Pardubic – dokončují se legislativní kroky k zajištění pozemků 

pro tuto výstavbu, finalizují se podklady k výběrovému řízení, předpoklad přelom roku 
2020/2021 (vše závisí na vypořádání majetkových vztahů potřebných pro investici). 

• Jihovýchodní obchvat Pardubic - není vydáno územní rozhodnutí (řeší se námitky). 
• Jihozápadní obchvat Pardubic – čeká se na vyjádření ministerstva obrany ČR. 
• Kruhový objezd u Spojila – předpoklad zahájení výstavby v roce 2022 – vydáno územní 

rozhodnutí v právní moci 
-> pan primátor svolá koordinační jednání k tomuto území za účasti Vak a pana starosty MO 
(napojení Hůrek).  

• Ulice Palackého – předpokládá se dokončení v průběhu letních prázdnin v roce 2021. 
• Byla zadána studie posouzení, zda bude potřeba rozšířit most u Globusu, dále se projektuje 

rozšíření silnice u Globusu na čtyři pruhy. -> Pan primátor svolá jednání za účasti p. starosty 
Čapka k problematice kruhového objezdu a mostu u Globusu a navazujících silničních 
staveb. 
 



Němec – SÚS Pk 
             Podal informace k následujícím investičním akcím: 

• Projekt DUP (dopravní uzel Pardubice) – ukončeny výzkumné práce, studie mj. prokázala, 
že mimoúrovňová křižovat v Trnové je kapacitně vyhovující na dalších cca 50 let (stanovisko 
bude zasláno písemně). 

• V roce 2020 proběhne rekonstrukce silnice ve Starém Hradišti – probíhá koordinace 
s městem. 

• V roce 2021 proběhne výměna 19 podélných lan na mostě P. Wonky – probíhají práce na 
projektové dokumentaci, rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, realizace 1-
2  roky  
-> pan primátor svolá jednání k dopravním opatřením, které bude stanovovat město 
s omezením provozu v ulici Labská. 

• Rekonstrukce dvou mostů v Mněticích – v současnosti probíhá provizorium, mosty budou 
jednu stavební sezónu uzavřené 
-> pan primátor požádal o odložení stavby na rok 2022, proběhne jednání s Pardubickým 
krajem. 

• Rekonstrukce křižovatky na silnici I/36 v ulici Dašičká ve spolupráci s ŘSD proběhne v roce 
2022. 
              

 Kortyš – náměstek hejtmana Pk 

Podal informace k následujícím investičním akcím: 
• Modernizace mostu v Přelouči. 
•  Rekonstrukce silnice Staré Hradiště – Hrobice, realizace 6/2021 – 9/2022. 
•  Obchvat Sezemic, začátek realizace 6/2021. 

 

Dyntar - VaK 
            Podal informace k následujícím investičním akcím: 

• Kruhový objezd v ulici Palackého u Lidlu – realizace přeložky, nemožnost protlaku,  
komplikovaná situace vůči ŘSD, probíhají jednání. 

• Dotaz na lokalitu za radnicí (Wernerovo nábřeží, ulice Kostelní) –  
-> reagoval Ing. Hruška - začínají projekční práce, VaK bude přizván na další jednání, OMI 
bude koordinovat kanalizaci s VaK. 

• Informace k vyvložkování vodovodu na Dubině a oprava vodovodu v ulici Na Spravedlnosti. 
• Oprava šachty odlehčovací komory v ulici U Mlýnů, realizace léto 2020 

-> pan primátor požádal, aby tato investice byla koordinována ve vazbě na konání 
Sportovního parku 2020. Stavbu ideálně zahájit na konci srpna 2020. 
 

Hruška – vedoucí OMI MmP 
            Podal informace k následujícím investičním akcím: 

• 2021 - rekonstrukce nadjezdu Kyjevská -> objízdná trasa přes Pardubičky, pan Ing. Hruška 
informoval p. náměstka Kortyše, že město připraví pouze napojení na sjezd k nemocnici. 

• 2021 - rekonstrukce ulice na Spravedlnosti, plus dvě nové světelné křižovatky v ulici S. K. 
Neumanna. 

• 2021 – zahájení výstavby terminálu B za bytovým domem na náměstí Jana Pernera. 
 

 Rejda – starosta MO V 
           Podal informace k následujícím investičním akcím: 

• Bude zahájeno „háčko“ – není potřeba koordinace s VaK 
-> pan primátor požádal o prověření vodovodních přípojek. 

• Dražkovice Sever – proběhne jednání s VaK. 
 

 Hejný – starosta MO II 
Podal informace k následujícím investičním akcím: 
•      2020 - rekonstrukce ulice Sedláčkova – ve fázi předání staveniště. 



•      2020 - rekonstrukce ulice Gagarinova. 
•      Rekonstrukce ulice Mladých – proběhne jednání s VaK. 
•      2021 – rekonstrukce ulice Karla Šípka. 
         

Heřmanský – starosta MO IV 
          Podal informace k následujícím investičním akcím: 

•     2021 - podélné parkovaní podél komunikace v ulici Na Vsi v Černé za Bory. 
•     2021 - Pardubičky - rekonstrukce chodníku v ulici Komenského. 
•     2021 - Mnětice – rekonstrukce ulice Ke Hrázi. 
 

Štěpánek – starosta MO III 
•      Dotaz na zadržování vody v krajině při výstavbě SV obchvatu Pardubic  

   -> reagoval pan Ing. Vebr: s retenčními nádržemi se při výstavbě SV obchvatu nepočítá. 
 

Stehnová – starostka MO I 
          Podala informace k následujícím investičním akcím: 

•      Připravuje se rekonstrukce ulice Sezemické, Ve Lhotkách a Pospíšilovo náměstí. 
•      Sídliště Dašická – pokračování druhé etapy. 
•      Ulice Gebauerova. 

 
Charvát – primátor města 

•     Pan primátor informoval o výhledu rozpočtu města ve vazbě na investice pro následující roky. 
•     Na červen 2020 bude svoláno společné jednání rad Pardubického kraje a města. 
•     Další koordinační jednání k investicím bude svoláno na listopad 2020. 
 

Dne 16. 6. 2020 
− Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I 

 

− Přeposlání návrhu opatření a kroků k řešení dlouhodobého sucha od p. O. Berana 
a zastupitelů z řad Pirátů všem členům zastupitelstva. Materiál byl předán našemu Odboru 
dopravy a životního prostředí a Odboru správy majetku. 
 
 

Dne 17. 6. 2020 
− Jednání se zástupci Spolku Starého Města Pardubic (p. Zelingerová, p. Svobodová, 

p. Šnejberková) 
• problematika Starého města – hluk, nepořádek po zákaznících restaurací, znečištění 

holuby 
             Závěr: koordinace a informování našeho odboru s odbory MmP a s Městskou policií Pardubice 
 

− Účast na koncertě v Bubeníkových sadech, krátký pozdrav účastníkům akce, rozdání letáků 
o následných pořádaných koncertech v Bubeníkových sadech. 

 
Dne 18. 6. 2020 

− Účast na Zasedání Zastupitelstva města Pardubic 
• Zpráva o činnosti RmP a MmP, 
• odkoupení kaple sv. Trojice, 
• novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, 
• zrušení OZV o ověřování znalosti řidičů taxislužby, 
• Dukla sportovní – spolupráce s Pardubickým krajem, 
• snížení nájemného – Basketbalový klub Pardubice, 
• opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor…. 

 
Dne 19. 6. 2020 

− Účast na spolupráci tvorby na Koncepci školství ve skupinách na MmP. 
 



Dne 22. 6. 2020 
− Jednání s Jiřím Razskazovem – problematika údržby hřišť, odpovědi na ústní dotazy 

vysvětlila tajemnice G. Křížková 
 

− Dotaz od občanů: cyklostezky, bourání starého betonu, problematika třídy Míru – dlažba, 
prořezání stromů. 
Závěr: předáno na vedoucích odborů ÚMO Pce I 
 

Dne 23. 6. 2020 
− Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I. 

 

− Plánování dopravy v Pardubicích – pro účast doporučen zastupitel MO Pce I. Filip Sedlák, 
který nabídku přijal. Odborné workshopy Plánu udržitelné mobility statutárního města 
Pardubice. 

 
Dne 24. 6. 2020 

− Jednání na MO Pce I, účastníci: primátor M. Charvát, J. Hruška, O. Nečas., A. Stehnová 
Téma: investice na MO koordinace s městem, prostory pro provoz ÚMO Pce I… 

− Jednání Komice pro spolupráci a rozvoje MO Pce I. 
             Zápis: „Informace o investičních záměrech na rok 2020 a výhled na příští období“ 
 
Ing. arch. Jaroslav Menšík: 

        informoval o stávající situaci v realizaci investičních akcí v roce 2020 s tím, že pro letošní rok 
nemůže dojít k finančnímu pokrytí všech plánovaných investic, a proto bylo nutné vyřadit 
z rozpočtu některé akce, které nejsou nezbytné. 

 
Jedná se o akce: 

• Rekonstrukce vnitrobloku ul Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká III. Etapa v částce 4.600.tis. Kč 
• Regeneraci panelové sídliště nábř. Závodu míru – III. etapa 1.200.tis. Kč 
• Projektové dokumentace 500 tis. Kč 
• Dotační program na podporu úpravy vnitrobloků 300 tis. Kč 

Došlo by tak k úspoře 6.600 tis. Kč a zbývající potřebná částka ve výši 961 tis. Kč by byla pokryta 
z rezervy rozpočtu.  
Vzhledem k tomu, že nepříznivá situace bude pokračovat i v příštím roce, je nezbytné přejít 
na maximálně úsporný režim. 
 
Ing. Gabriela Křížková: 

• Podala informaci o snížení daňových příjmů, které jsou obvodu zasílány z MmP (podíl na státní 
správě, na životním prostředí a na dopravě) v celkové částce 50.407 tis. Kč, předpokládá se 
snížení o 15 %, což představuje částku 7.561 tis. Kč. 

• Dále sdělila, že z plánovaných investičních akcí pro rok 2020 zůstane v rozpočtu obvodu oprava 
povrchu vozovky v ul. Sezemická v návaznosti na rekonstrukci sítí Vak Pardubice, a.s. v částce 
3.500 tis. Kč.  

• Dále pak vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici ve výši 700 tis. Kč. 
• V současné době dochází k realizaci regenerace další části sídliště na nábř. Závodu míru. 

 
Bc. Alena Stehnová: 

• V týdnu na našem městském obvodu proběhlo jednání za účasti p. primátora, náměstka 
Ing. Mazucha a vedoucího odboru majetku a investic MmP, kde jsem požadovala po městě 
částku ve výši 1,5 mil. Kč, kterou obvod potřebuje na rekonstrukci v přízemí objektu tak, 
aby vznikly další potřebné kanceláře a tato částka byla městem přislíbena pro letošní rok. 
Tři pracovníci mají nyní pracoviště nad Informačním centrem na nám. Republiky, jedna 
pracovnice – účetní má pracoviště v kanceláři starostky a nyní potřebujeme přijmout novou 
účetní, pro kterou již není místo. Ing. Hruška naši žádost podpořil a pan primátor požádal pana 
náměstka, aby zjistil možnosti. 
 

Ing. Dominik Bečka: 
• Výše uvedený požadavek na poskytnutí finančních prostředků na vybudování potřebných 

kanceláři pro zaměstnance úřadu chápe, ale obává se, že město nemá vzhledem ke stávající 
situaci potřebné prostředky. 



• Dále zmínil zamýšlenou realizaci letního stadionu, na kterou město nedostane žádnou dotaci, 
jedná se o vysokou částku, která rozpočet města značně vyčerpá. 

• Následky – nedostatek finančních prostředků – způsobené letošní epidemií budou zřejmě 
pokračovat v následujícím roce, příp. i déle. 

• Navrhl, aby komise projednala pořadí investic uvedených v tabulce podle naléhavosti. 
 

Ing. arch. Menšík: 
• Ze záměru realizace letního stadionu je vyjmut parkovací dům, jehož realizace byla podmínkou 

pro vydání výjimky z počtu parkovacích míst potřebných míst. 
• Dále navrhl zařadit do tabulky plánovaných investičních akcí včetně jejich přípravy další 

následující investiční akce 
• Zpracování projektové dokumentace na rozšíření vjezdu do vnitrobloku 

ul. Br. Veverkových, kde je vzhledem k dalšímu nárůstu nově bydlících obyvatel již kritická 
situace.  Následně pak město Pce uhradí náklady na samotnou realizaci. 

• Stavební úpravu nátoku z císařského náhonu, který se nachází na Vrchlického nábř. (pravá 
straně před mostem přes Chrudimku směrem do ul. Mezi mosty) před čp. 132 na břehu řeky 
Chrudimky a je v havarijním stavu. 

 
Hana Pechmanová: 

• Stávající tabulka – přehled záměrů investičních akcí na území obvodu – bude doplněna o výše 
uvedené potřebné záměry, dále bude upravena ke stavu 30. 6. 2020 (stávající k 31. 12. 2019) 
a zaslána všem členům komise současně s pozvánkou na jednání komise v září 2020, 
kterého se zúčastní i zastupitelé městského obvodu. 
 

Diskuze – různé: 
Ing. Vít Vavřina: 

• Upozornil na situaci v prostoru pod nadjezdem, kde nějaké vozidlo nerespektovalo podjízdnou 
výšku, došlo k poškození pláště nadjezdu a protržení ochranné sítě, čímž „kusy“ betony padají 
nad vozovku, může dojít k úrazu chodců a poškození projíždějících vozidel. 

• Zároveň sdělil, že cca před měsícem informoval o této skutečnosti odbor dopravy MmP, 
do jehož kompetence tato záležitost patří a zatím se stav nezměnil. Připomene znovu 
na jednání dopravní komise RmP. 

• V této lokalitě také již cca půl roku nefunguje místní rozhlas, závada byla nahlášena 
pracovníkovi MmP panu Kynclovi, který sdělil, že opravu bude požadovat na firmě, 
která toto zařízení spravuje, ale do dnešního dne se situace nezměnila, rozhlas stále není 
funkční.  

 
Dne 25. 6. 2020 

− Účast na pietní akci s pokládáním kytice k památníku v lesoparku Jiřího Potůčka. 
 

− Informace: OHA MmP zadalo zpracování Územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice. 
Zpracovatelem je pan Doc. Ing. Pavel Šimek PhD. z firmy Florart. V průběhu následujících 
měsíců budou probíhat na území města Pardubice rozsáhlé terénní práce mapující aktuální 
stav vegetačních prvků členěných dle funkce, jejich propojení a kvality. Cílem zadané práce je 
na základě podrobné analýzy stanovit cestu pro návrh úprav vegetačních ploch a prvků. 
V současné době proběhlo předání základních podkladů a doplňují se další zpracovatelem 
požadované podklady. 
Byla třeba součinnost při zpracování tohoto dokumentu. V podzimních měsících (od září 2020) 
proběhnou konzultace a setkání se zástupci městských obvodů, správců zeleně, Technických 
služeb a dalších zainteresovaných nad konkrétními městskými obvody, na které budeme 
pozváni. Důležité je naše sdělení požadavků, postřehů, námětů z oblasti péče a správy zeleně. 

             Výsledkem práce by měl být detailní souhrn všech funkčních ploch zeleně a stanovení jejich 
managementu údržby, určení možného rozvoje potenciálu městské zeleně. 

 

Dne 26. 6. 2020 
− Jednání u náměstka J. Rychteckého - reakce na článek ve Zpravodaji Pardubická 1, 

vysvětlující informace k památníku 
 

− Jednání u primátora, účastníci: M. Charvát, A. Stehnová, J. Menšík, V. Jirsa. 
            Téma: rozvoj středu města, Bělobranské náměstí… 



− Účast na slavnostním otevření Přihrádku, Krajská knihovna ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem ÚOP Pardubice a Kulturním parkem Pardubice z. s., pod záštitou prvního 
náměstka hejtmana pro kulturu Pardubického kraje Romana Línka, Pozvání na letní kulturní 
revue pro všechny, kdo zůstávají přes léto ve městě a chtějí příjemně strávit volný čas. 
 

Dne 29. 6. 2020   
− Jednání na téma proměny Bělobranského náměstí. Účastníci: starostka, V. Jirsa, 

J. Menšík, A. Reiský, J. Kutílek, H. Pechmanová 

1) Finalizace projektu 
• uspořádání prostoru: 

 průjezd k bytovce v obou směrech 
 zokruhování na náměstí 

• návrh DZ 
• návrh prvků mobiliáře 
• výpočet bilance parkování 
• odhad nákladů  

2) Projednání 
• policie 
• OD 
• památkáři 
• prezentace pro rezidenty 
• Ing. Míča 
• komise  

3) Využití prostoru 
• U Paličků - ověření zájmu o předzahrádku + zásobování 
• Martin Karas 
• GAMPA 
• Štěpán Bartoš 
• Mariana Smetanová 
• další možnosti (Dožínky, Pernštýnská noc, trhy apod.) 
• tržní místo  

 

− Účast na jednání Komise pro reklamu a pozemky 
 

− RMO Pardubice I. 
 

Dne 30. 6. 2020 
−  Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I 

 

− Jednání u primátora M. Charváta: téma: parkoviště u Domu hudby 
 
Dne 1. 7. 2020 

− Účast na koncertu v Bubeníkových sadech – skupina Stresor. Zásah při vjezdu aut do parku 
– vykázání. 
 

Dne 3. 7. 2020 
− Podání svědectví na Policii ČR – dohodnut termín jednání. 

 
− Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou. 

 
Dne 9. 7. 2020 

− Podání svědectví na Policii ČR – téma: dotace pro mateřské školy (šablony). 
 

− Jednání s p. Bulíčkem na téma: výstavba budovy ČSOB v prostorách bývalé Prokopky. 
 

− Jednání s M. Holečkem – představení spolku Za přírodní park Na Špici. 
 
Dne 13. 7. - 24. 7. 2020 čerpání řádné dovolené 
 



Dne 27. 7. 2020 
− Informace ohledně rychlého občerstvení „U Ľupťáka“. 

• Maringotka jako taková byla shledána jako legální stavbu, všechny přístavby p. Ľuptovský 
odstranil, takže všechna řízení (o odstranění stavby a o dodatečném povolení) s ním 
vedená byla v roce 2016 zastavena. 

• OHA MmP existuje územní studie, která prokazuje, že tato stavba v parku může být, 
stanovuje ale její dočasnost do roku 2023 (dočasnost vyplývá ze smluvního vztahu 
k pozemku pod objektem občerstvení). 

• Od roku 2016 nic dalšího tam nebylo povoleno. 
 
Dne 28. 7. 2020 

− Jednání s M. Holečkem – požadavky spolku Za přírodní park Na Špici. 
 

− Všichni starostové městských obvodů obdrželi žádost o spolupráci při řešení otázky 
parkování vozidel organizací poskytující sociální služby. 

             Závěr: předáno p. H. Pechmanové 
 
Dne 29. 7. 2020 

− Jednání s redakční radou Pardubické 1 
 

− Účast na koncertě v Bubeníkových sadech, krátký projev před akcí, na základě požadavku 
byly doplněny letáky o následných koncertech v Bubeníkových sadech. 
 

− Studie úpravy v křižovatce Bubeníkova x Štrossova,  
připomínky p. Raka (projektant - Ing. Tomáš RAK, TRDesign s.r.o. Truhlářská 264/22, 503 
41 Hradec Králové)  

 
Zrušení přechodu 
Ano, je mi jasné, že je přechod využíván (tedy oba), ale pokud máme splnit i další požadavek 
na zvýšení propustnosti silnice, tak čím více bude míst křižujících silnici, tím více se bude 
doprava zbržďovat a budou vznikat kolony. Proto myšlenka soustředit chodce do jednoho 
přechodu je na propustnost části křižovatky správná. Tento přechod, pokud jej budeme 
stavebně řešit (tedy povolovat), bude předmětem problémů u DI Policie ČR, která bude 
vyžadovat normové řešení, což v současné době není a ani jeho posunutím nebude 
(tedy pokud se neposune mimo odbočovací pruh). Norma takovýto přechod umožňuje pouze 
se světelnou signalizací. Tím, že vytvoříme jedno místo pro přecházení, tak zvýšíme 
bezpečnost zejména chodců, neboť je budeme nově chránit a usnadníme tak i dopravní 
přehlednost křižovatky, což vyvolá dle mého soudu lepší průjezdnost daného místa. 

        Snížení rychlosti 
Snížení rychlosti musí vždy mít nějaký důvod. Tento úsek je považován za tzv sběrnou místní 
komunikaci, která sbírá dopravu z okolních ulic a má ji co nejrychleji odvádět mimo zastavěnou 
část města anebo na okruh. Snížení rychlosti jde tedy proti tomuto významu silnice, 
a proto případné snížení rychlosti musí být v co nejkratším možném úseku. V našem případě 
jde ale spíše o to, že vložením stavebního prvku do vozovky vyvoláte určitý požadavek 
na úpravu rychlosti na průjezdu kolem ostrůvku. Další omezující prvek je stávající značení, 
u kterého musí být určité rozestupy dle TP65 a zároveň i jejich souslednost. Proto volba 
umístění 30 vycházela z polohy přechodu a hlavní silnice, tudíž uprostřed. Vzhledem k tomu, 
že zejména přechod a hlavní silnice mají svá vzdálenostní pravidla, je možné 30 umístit pouze 
mezi ně. 
Za mě je tam i tak víc značek, nežli je potřeba. Redukcí značení se také přispívá k bezpečnosti              
dopravy, neboť řidič nemusí být obtěžován značením, kterého se netýká. 
Výškový rozdíl 
Jsme ve studii, která se bude řešit prostor jako celek. Tyto stavební detaily jsou naznačovány 
pouze orientačně a budou v další fázi projektování podrobněji řešeny, neboť právě DI Policie 
bude klást důraz na výškové řešení obrubníku vůči vozovce. 

             Stromy 
Za mě určitě zbavení se stromů jenom dobře. V tom oblouku je dost sloupů trakčního vedení 
MHD a značek. Odstraněním kmenů se otevře výhled na přechod u Kubíka. Ve výhledu 
na přechod by měly být dřeviny do výšky 70 cm nad úrovní silnice. Do této výše není omezen 
výhled na nástupní místo přechodu. 

 



Dne 30. 7. 2020 
− Jednání s p. Jamborem, podnět na opravu chodníku ve Wintrově ulici II před parcelami 

708/8 - 708/10, protější strana je již opravena před 3 lety 
Závěr: na jednání přítomen M. Klapka, po kontrole situace na místě – opraveno. 

 
Dne 31. 7. 2020 

− Problematika LDN Rybitví (jednání J. Nadrchal, R. Línek, p. Čechem, p. Šotolou 
z KÚ). 
 

Dne 3. 8. 202 
− Stížnost a prosba o řešení: sousedských vztahů s nepřizpůsobivými sousedy. 

“Jedná se o problém, který se opakuje v jarních a letních měsících již třetím rokem a přiznám 
se, že mi došla trpělivost. V domě č. p. 281 v Husově ulici v Pardubicích bydlí skupina lidí, 
kteří se postupně přistěhovali do domu, jehož vlastníkem je jeden z bydlících. Jedná se 
o nesourodou skupinu, dokonce jednu rodinu s dítětem. Do toho, kdo tam bydlí mi nejspíš nic 
není, ale co mi není jedno je, že každý den vysedávají na zahradě pod slunečníkem a zhruba 
od poledne do půlnoci si pouští přes zesilovače muziku a to tak hlasitě, že ruší všechny kolem 
sebe“.  
Závěr: nahlášeno na MP Pardubice 

 
Dne 4. 8. 2020 

− Stížnost seniorky p. Hany R. – problematika soužití s rom. spoluobčany. 
Závěr: doprovod a řešení kompetentního sociálního odboru. 
 

− Jednání s p. Ehlem, akce za Zimním stadiónem, kulturní produkce, žádost o realizaci 
ohňostroje 
Závěr: nebylo povoleno viz Vyhláška města (pozdní podání – 4 dny před akcí). 

 
Dne 5. 8. 2020 

− Jednání se zastupitelem V. Jirsou – dílčí jednání před setkáním na OHA (Bělobranské 
náměstí). 

 

− Jednání na OHA, s architektem A. R. (Bělobranské náměstí) – představení projektu, změny 
v parkování, které by mělo být podélně do ulice Labská. 

             Zápis: přítomni V. Jirsa, J. Kutílek (ZmP), A. Stehnová (MO Pce I), M. Vápeník (Dopravní 
inspektorát Pardubice), Z. Tobiáš (PP MmP), J. Krátký (NPÚ), A. Bílková (NPÚ), A. Reiský 
(OHA),  

 
             M. Ptáček (OHA), A. Reiský a J. Kutílek představili návrh změny dopravního uspořádání 

prostoru Bělobranského náměstí a Labské ulice.  
             Diskutováno užití betonových krychlí, vodorovného dopravního značení a zahrazovacích 

sloupků. Představeny referenční příklady z Prahy a Brna. Zástupci památkové péče se shodují 
na tom, že by vymezení mělo být provedeno subtilnějšími prvky, než jsou bet. krychle – preferují 
spíše sloupky (materiál litina či ocel). Por. Vápeník schvaluje použití sloupků, avšak doporučuje 
řešit v kombinaci s úpravou dopravního režimu – navrhuje „Zónu 30“. 

             Diskutována průjezdnost podél severní hrany Bělobranského nám. – bude záležet 
na provozovateli nárožního objektu s restaurací. 

              Úkoly: 
 Ověřit navrhované šířkové uspořádání v Labské ul (J. Kutílek). 
 Doplnění DZ Zóna 30 (Na Třísle, most „Mezi Mosty“, Labská) (OHA). 
 Ověřit počet parkovacích míst dle pasportu OD - souvisí s možností zrušení 

navrhovaných 5 kolmých parkovacích míst na náměstí (OHA). 
 Revize řešení zapracovat do výkresu (T: konec srpna, OHA) 

 

− Jednání redakční rady Pardubické 1: obsah, nosná témata i aktuální problematika pro diskuzi 
(přítomni J. Lejhanec, Dr. Kotyk, starostka a B. Roub). 
 

Dne 6. 8. 2020 
− Dílčí jednání se seniorkou p. Hanou R. – pomoc s písemným podnětem pro sociální odbor. 

 



− Jednání s p. Jakubem Preclíkem, osobní pozvání na nedělní akci na Přihrádku „Srdce 
pro Václava Havla“. 

− Hlášení a požadavek k likvidaci vosích hnízd na Starém městě v ulici Kostelní, výzva 
pro naši Jednotku dobrovolných hasičů (J. Chmelík). Zásah a odstranění. 

 

Dne 7. 8. 2020 
− Žádost o pomoc A. Vaisové, místopředsedkyně SVJ s vyčištěním průchodu mezi 

vchody 2039 a 2040 domu Jindřišská ulice 2037-2042. 
Závěr: vyčištění prostoru naší pracovní jednotkou. 
 

− Podnět: vážný problém u levého břehu Labe, pod chodníkem u Poseidonu již 3 týdny ,,bydlí,, 
4 bezdomovci. Kolem sebe mají neskutečný nepořádek, kalí všude kolem sebe. Jsou agresivní 
a sprostí. 
Závěr: ohlášení MP Pce a vyčištění prostoru naší pracovní jednotkou. 

 
Dne 9. 8. 2020 

− V rámci kulturního programu LÉTO NA PŘÍHRÁDKU účast na folk-bluesovém koncertu. 
(Rodinná kapela, tak by se dal nazvat milý projekt blusové zpěvačky Petry Börnerové, jejího 
manžela - kytaristy Tomáše Bobrovnického a jejich syna Tomáše - hráče na bicí). 
 

− Účast na akci Srdce pro Václava Havla (R. Línek, V. Ulrich, starostka…) spojen 
s koncertem J. Hutky. 
 

Dne 10. 8. 2020 
− Sportovní park v přednáškovém stanu – společné setkání těch, kteří se podíleli na realizaci. 

 

Dne 11. 8. 2020 
− Sportovní park v přednáškovém stanu – strategie školství do roku 2030, workshop, analýza 

a podněty. 
 

Dne 12. 8. 2020 
− Akce v areálu TK Pernštýn – Pernštýnský den. 
− Podnět od p. Štěfánka: v ulici Studanecká je podchozí výška stromů jenom 175 cm.  

Závěr: spodní větve korun prořezány, pokud jede větší auto je podjezdová výška nízká, 
osvětlení je do korun stromů, změnit úhel osvětlení na chodníky. 

 

Dne 13. 8. 2020 
− Jednání s p. Maturovou, bydliště Na Třísle 131 – 132 (účastníci: p. Pechmanová, M. Klapka, 

starostka) – poškozený chodník, parkování aut, uschlý strom… 
− Podnět od p. Svobody, ulice 17. listopadu (jízda kol, koloběžek, prken po chodníku).  

             Závěr: informována MP Pardubice. 
 

Dne 15. 8. 2020 
− Multižánrový zážitkový open-air festival Friends Fest Pardubice 2020, akce 

za spolupráce aktivit firem, sdružení a jednotlivců, kteří mají pozitivní vztah k Americe. 
 

Dne 16. 8. 2020 
− Závěrečný ceremoniál Sportovního parku. 

  
Dne 19. 8. 2020 

Jednání s náměstkem J. Rychteckým – relizace umístění „Kamenů zmizelých“ 
na Pernštýnském náměstí a na náměstí J. Pernera (fima p. L.). 
 

Dne 20. 8. 2020 
− Jednání s p. H. Pechmanovou, téma: příprava na jednání Komise pro pozemky a reklamu. 
− Podnět na poškozený chodník před zámkem.  

Závěr: opraveno jedno poškození, další rozježděný chodník lze obnovit až po ukončení oprav 
zámku. 



Dne 24. 8. 2020 
− Účast na Komisi pro reklamu a pozemky. 
 

− Dohodnuta s ředitelem školy účast na prvním školním dnu na ZŠ Bratranců Veverkových. 
 

Dne 25. 8. 2020 
− Natáčení pro ČT 24 na téma: připravenost úřadu na případná opatření proti Covidu19. 

 

Dne 26. 8. 2020 
− Jednání se zástupcem ČŠI: téma: „Dětské skupiny“. 

 

Dne 31. 8. 2020 
− Informace: akce Pokládání kamenů zmizelých, termín pokládání v Pardubicích. byl 1. 9 . 2020 

v 16:00 hod. 
Dne 31. 8. 2020 

− Zasedání RMO Pardubice I. 
 

Dne 1. 9. 2020 
− Slavnostní zahájení nového školního roku na ZŠ Bratranců Veverkových. 

 

− Účast na pietní akci pokládání „Kamenů zmizelých“ - Stolpersteine, tedy „kamenů, o které 
je třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem), jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem, 
vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Jedná se o projekt 
německého umělce Guntera Demniga. 

 

Dne 2. 9. 2020 
− Pracovní oběd se senátorkou M. Horskou – pokračování revitalizace školy Svítání v Klášterní 

ulici. 
      

Dne 3. 9. 2020 
− Jednání s p. Škodou z MP Pardubice (Magnum, ul. 17. listopadu, parkování, bezdomovci 

na Palackého třídě, hluk u Automatických mlýnů…). 
− Žádost od náměstka Kvaše k umístění elektrických koloběžek BOLT v Pardubicích. 

Závěr: předáno odboru dopravy ÚMO Pce I 
 

Dne 4. 9. 2020 
− Dernisáž Staří psi na zámku (galerie). 

 
Dne 7. 9 2020 

− Konzultace pro investora ČSOB. 
 

− Komise pro děti a rodinu. 
 

− Účast na přednášce v sále J. Kašpara – kniha o denárovém pokladu z Chýště. 
 
 
 
 
Dne 8. 9. 2020 
 
 
Zaznamenala: Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I 
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Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání: 10. 9. 2020      Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:      Martina Tomanová, OE 

Projednáno:  v RMO 31. 8. 2020 a ve FV 2. 9. 2020 

 
Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2020 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
b e r e   na   v ě d o m í 
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2020. 
 
Důvodová zpráva: 

Na rok 2020 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu 
Kč 63.313,9 tis. s rezervou rozpočtu ve výši Kč 846,9 tis. V průběhu 1. pololetí byly schváleny 
2 změny rozpočtu, a finanční vypořádání roku 2019. 
Objem aktuálního rozpočtu po 1. a 2. změně rozpočtu a finančním vypořádání za rok 2019 
rozpočtu MO Pardubice I činí Kč 75.351,4 tis. Aktuální rozpočet je vyrovnaný s rezervou 
rozpočtu ve výši Kč 7.914,4 tis.  
 

1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2020 

Příjmová strana rozpočtu MO Pardubice I byla tvořena těmito druhy příjmů:  
• daňové 
• nedaňové 
• přijaté dotace. 

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2020 na 42,06%, což představuje částku ve výši 
Kč 24.077,00 tis. 
 

1.1  Daňové příjmy 

Daňové příjmy byly plněny na 42,81 % (rozpočtované Kč 55.200,9 tis., skutečné Kč 23.632,12 tis.), 
z toho: 

• daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu a 
současně odvod z rozpočtu MO do rozpočtu města dle platného Statutu - plnění Kč 
11.950,9 tis. oproti rozpočtu Kč 41.530,9 tis. (tj. na 28,78 %) 

• poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 11.681,2 tis.. oproti rozpočtu 
Kč 13.670,00 tis. (tj. na 85,45 %): z toho 

- správní poplatky na 32,68 %  
z toho poplatek za povolení umístění herního prostoru na 18,57 % 
           ostatní správní poplatky na 34,88 % 



- místní poplatky na 87,54 % 
z toho poplatek ze psů na 39,07 % 
           poplatek za užívání veřejného prostranství na 71,83 % 
           poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 40 % 
           poplatek za TKO na 92,53 %. 
                                        

1.2  Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 2.050 tis., plněny byly na 21,7 %, tj. Kč 444,8 
tis. Největší položky představují příjmy z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 94,24 
tis. (26,93 % rozpočtované částky) a přijaté sankční platby a pokuty ve výši Kč 42,1 tis. (21,05 
% rozpočtované částky). Další významnější položkou jsou příjmy z úroků ve výši Kč 54,3 tis, 
tj. 77,61 % z rozpočtované částky. 

 
1.3 Přijaté dotace 

V prvním pololetí roku 2020 nebyly prozatím přijaty žádné dotace. 
 

2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2020 

Výdaje byly k 30. 6. 2020 čerpány na 28,84 %. V absolutním vyjádření to znamená částku 
Kč 21.734,7 tis. z rozpočtovaných Kč 75.351,4 tis.  
Čerpání v jednotlivých kapitolách zhruba odpovídá odhadu plánovaných výdajů v pololetí: 

• kapitola 14 - Vnitřní správa - 44,39 % 
• kapitola 15 - Životní prostředí – 38,52 % 
• kapitola 27 - Doprava – 11,68 % 
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – prozatím nebylo čerpáno vzhledem 

k tomu, že se v prvním pololetí nepořádaly žádné školní či sportovní akce. 
• kapitola 34 - Kultura – 29,92 % 

 
Z investičních akcí v tuto chvíli probíhá realizace Regenerace panelového sídliště Závodu míru 
– III. etapa. 
 

3. FINANCOVÁNÍ 

Schválený rozpočet na rok 2020 počítal se zálohovým přídělem do sociálního fondu ve výši 
Kč 845 tis. s mínusovým znaménkem dle platné směrnice. V rámci finančního vypořádání 
došlo k vyúčtování zálohového přídělu na rok 2019 a tudíž k navýšení přídělu o Kč 83,9 tis. na 
Kč 929 tis. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 bylo rozpočtováno zapojení celkových 
nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve výši Kč 8.500 tis. Při finančním vypořádání za rok 
2019 bylo zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 navýšeno o výsledný 
zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2019 a o částku z finančního vypořádání s MmP za rok 
2019 na celkovou hodnotu ve výši Kč 19.029,5 tis. 
Vzhledem k tomu, že hospodaření v 1. pololetí bylo přebytkové, činí financování k 30. 6. 2020 
Kč 2.342,3 tis. se znaménkem minus (tzn. příjmy roku 2020 jsou vyšší než výdaje roku 2020 
a podmínkou je, že rozpočet i skutečnost musí být vyrovnané). 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
č. 1 - Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2020 – tabulky 
č. 2 - Čerpání rezerv a dotací k 30. 6. 2020 
  



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   10. 9. 2020      Číslo zprávy:   3 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:      Martina Tomanová, OE 

Projednáno:  v RMO 31. 8. 2020 a ve FV 2. 9. 2020 

 
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 

(rozpočtová opatření č. 16 - 19) 
 
Bod 3.1 - Rozpočtové opatření č. 16 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 16 - Navýšení položky Fontány ve městě – provoz o Kč 50.000,00. 
 
Důvodová zpráva: 

Navýšení položky Fontány ve městě – provoz o Kč 50.000,00 
Vzhledem k tomu že v roce 2020 byly oproti loňskému roku navýšeny zálohy na elektrickou 
energii je nutno tuto položku navýšit. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
 
Bod 3.2 - Rozpočtové opatření č. 17 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 17 - Navýšení položky Údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. 
váz včetně řezu živých plotů o Kč 100.000,00. 
 
Důvodová zpráva: 

Navýšení položky Údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně řezu 
živých plotů o Kč 100.000,00 
Při sestavování rozpočtu na rok 2020 byla špatně odhadnuta výše potřebných finančních 
prostředků. Položku je nutno navýšit o Kč 100.000,00, potřebnou částku pokrýváme z rezervy 
rozpočtu. 
 
 
  



Bod 3.3 - Rozpočtové opatření č. 18 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 18 - Navýšení položky Operativní údržba a úklid obvodu včetně nákladů 
na technickou budovu o Kč 300.000,00. 
 
Důvodová zpráva: 

Navýšení položky Operativní údržba a úklid obvodu včetně nákladů na technickou 
budovu o Kč 300.000,00 
Rovněž tato položka byla při sestavování rozpočtu na rok 2020 podhodnocena. Chybějící 
částku ve výši Kč 300.000,00 pokrýváme z rezervy rozpočtu.  
 
 
Bod 3.4 - Rozpočtové opatření č. 19 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 19. 
 
Důvodová zpráva: 

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrát města Pardubic dosud nezařadil do svého rozpočtu 
náklady na rekonstrukci přízemí budovy U Divadla 828, nebude prozatím proveden transfer 
do rozpočtu města. Na příjmové straně rozpočtu rušíme položku „Rekonstrukce přízemí 
budovy U Divadla 828“ ve výši Kč – (minus) 1.750.000,00. Na výdajové straně rozpočtu o tutéž 
částku navyšujeme položku „PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace“. Na této 
položce budou finanční prostředky rezervovány pro případ uskutečnění rekonstrukce.  

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je zrušení položky „Rekonstrukce přízemí budovy 
U Divadla 828“ na příjmové straně rozpočtu a navýšení celkového objemu rozpočtu 
o Kč 1.750.000,00. 
 
 
Výsledkem 3. změny rozpočtu je:  

• Zvýšení celkového objemu rozpočtu o Kč 1.750.000,00 
• Snížení rezervy rozpočtu o Kč 450.000,00, rezerva rozpočtu činí Kč 7.464.391,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 – tabulky 
 
  



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   10. 9. 2020      Číslo zprávy:   4 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:      Martina Tomanová, OE 

Projednáno:  v RMO 31. 8. 2020 a ve FV 2. 9. 2020 

 
Návrh 2. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 - 

Rozpočtové opatření č. 20 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
2. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (rozpočtové opatření č. 20) dle 
předloženého návrhu. 

Návrh 2. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Důvodová zpráva: 

Aktualizujeme zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu. Při druhé aktualizaci rozpočtu 
sociálního fondu došlo k chybě, kdy v rámci finančního vypořádání byl upraven zálohový příděl 
z rozpočtu do sociálního fondu o Kč 83.990,49 a aktualizace rozpočtu sociálního fondu byla 
schválena a provedena o kč 83.465,79. Rozdíl činí Kč 524,70. O tuto částku je nutno 
aktualizovat rozpočet sociálního fondu. Na příjmové straně rozpočtu sociálního fondu o tuto 

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2019 100 000,00 243 574,26 143 574,26
Zálohový příděl v roce 2020 845 000,00 845 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2019 0,00 83 990,49 83 990,49
Úroky z účtu 1 000,00 1 000,00 0,00

Zdroje celkem: 946 000,00 1 173 564,75 227 564,75

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 150 000,00 150 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 410 000,00 410 000,00 0,00
Dary při významných životních situacích 30 000,00 30 000,00 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 43 000,00 43 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 65 000,00 65 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 3 000,00 0,00
Rezerva 215 000,00 442 564,75 227 564,75

Výdaje celkem: 946 000,00 1 173 564,75 227 564,75

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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



částku navyšujeme položku Dodatečný příděl za rok 2019 a na výdajové straně rozpočtu 
o stejnou částku navyšujeme rezervu rozpočtu sociálního fondu. 
 
 
Celkový objem rozpočtu sociálního fondu se tímto zvyšuje o Kč 524,70. 
 
 
Rezerva rozpočtu sociálního fondu bude činit po aktualizaci celkem Kč 442.564,75. 
 
 
 
 
 
  



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   10. 9. 2020      Číslo zprávy:   5 

Předkladatel:  Ing. Patrik Dospěl, předseda FV 

Zpracoval:      Martina Tomanová, OE 

 
Změna účelu dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice I KF Pardubice a VČD 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
změnu účelu dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice následovně: 
a) Komorní filharmonii Pardubice z realizace série 3 závěrečných abonentních koncertů 

51. sezóny „Slavíme s Ludwigem na realizaci projektu Filharmonie open a abonentní 
koncerty V Sukově síni Domu hudby v roce 2020 

b) Východočeskému divadlu Pardubice z původní inscenace her „Sherlock v nesnázích“ a 
„U Hitlerů v kuchyni“ na inscenaci titulu „Tři veteráni“. 

 
 
Důvodová zpráva: 

- viz žádosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Žádost KF Pardubice 
Žádost VČD Pardubice 
 
  



 
 
  



 
 
 
  



  



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   10. 9. 2020      Číslo zprávy:   6 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice 

 
Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s navrhovanými změnami obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic: 
 
Důvodová zpráva: 

- viz e-mail: 

From: Vaněčková Helena <Helena.Vaneckova@mmp.cz>  
Subject: Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

Dobrý den všem, 
v příloze zasílám návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města 
Pardubice (dále také jen „Statut“). 
Statut, sloužící k úpravě vnitřních poměrů města, byl v aktuálním znění přijat Zastupitelstvem města 
Pardubic na jednání dne 21.11.2019 s účinností od 1.1.2020. Předložený návrh jeho novely se týká dvou 
oblastí: 
1. rozšíření kompetencí městských obvodů dle Přílohy č. 1 Statutu, na základě níž město svěřuje 

městským obvodům výslovně uvedené činnosti náležející do samostatné působnosti, a to na úseku 
dopravy a silničního hospodářství; 

2. svěření majetku ve vlastnictví města do správy městského obvodu, konkr. objektu popkovické kaple 
do správy Městského obvodu Pardubice VI na jeho žádost.  

 
1.  Rozšíření kompetencí městských obvodů na úseku dopravy a silničního hospodářství 
Podnět k novelizaci Statutu v této oblasti vzešel z iniciativy odboru správních agend Magistrátu města 
Pardubic, a to v reakci na novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která byla přijata 
zákonem č. 162/2020 Sb. s účinností od 29.4.2020.  
Právní úprava uvedená v zákoně o pozemních komunikacích mj. stanovuje podmínky pro obecné a 
zvláštní užívání pozemních komunikací a vymezuje určité činnosti, které jsou zakázány, jako např. zákaz 
odstavování vraků na pozemních komunikacích. Tento zákon však do doby přijetí výše uvedené novely 
neupravoval problematiku dalších silničních vozidel dlouhodobě odstavených na pozemní komunikaci, 
která na jedné straně podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, v platném znění, na pozemních komunikacích provozována být nesmějí, avšak na straně 
druhé nenaplňují znaky poměrně striktní definice vraku ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, 
a tudíž nemohla být dosud z komunikace postupem dle tohoto zákona odstraňována (např. vozidla, 



která nebyla ve stanovené lhůtě podrobena pravidelné technické prohlídce či která podle výsledku 
technické prohlídky byla technicky nezpůsobilá). Předchozí právní úprava tak účinně nebránila tomu, 
aby taková vozidla nebyla na pozemní komunikaci ponechána odstavená po neomezeně dlouhou dobu. 
V důsledku toho se pozemní komunikace nezřídka stávaly místem pro bezplatné uskladnění či odložení 
nepotřebných či opuštěných vozidel, která často zabírají jinak aktivně využitelná parkovací místa. 
Výše zmíněná novela zákona o pozemních komunikacích zavedla zákaz odstavovat na dálnicích, 
silnicích, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích silniční vozidlo, které po dobu více 
než 6 měsíců nesmí být podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, v platném znění, provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí 
lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla 
zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou (§ 19 odst. 2 písm. h) zákona o 
pozemních komunikacích).  
Za porušení tohoto zákazu je nyní možné postihovat provozovatele vozidla. Novela zákona však 
zároveň stanovuje postup, podle kterého je možné takové vozidlo po předchozí neúspěšné výzvě 
k nápravě závadného stavu z pozemní komunikace odstranit a pokud si jej jeho provozovatel v určité 
době nevyzvedne, následně prodat, či pokud se neprodá, předat ho k likvidaci. Tyto úkony z převážné 
části ukládá novela zákona k provedení vlastníku pozemní komunikace, s odůvodněním, že prioritně v 
jeho zájmu je, aby bylo vozidlo z pozemní komunikace odstraněno. Uvedené povinnosti tedy doléhají 
na město Pardubice ve vztahu k vozidlům nacházejícím se na všech místních komunikacích na území 
statutárního města a dále též na veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví města.  
Dle stávajícího znění Statutu jsou v Příloze č. 1 odst. 6 svěřeny městským obvodům vyjmenované 
kompetence na úseku dopravy a silničního hospodářství, mj. také odstraňování vraků (§ 19c zákona o 
pozemních komunikacích) či nepovoleně umístěných překážek (§ 29) a reklamních zařízení (§ 31) 
z pozemní komunikace. V návaznosti na obdobný charakter těchto činností se proto jeví jako praktické 
přenést na městské obvody i část výše zmíněných kompetencí, které nově přináší novelizované znění 
zákona o pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu je nyní do připomínkového řízení předložena 
novela Statutu, která působnost městských obvodů rozšiřuje o kompetence spočívající v oprávnění 
realizovat část procesu odstraňování silničních vozidel z pozemní komunikace ve smyslu ust. § 19d 
zákona o pozemních komunikacích a odstraňování zaniklých vozidel ve smyslu ust. § 19e téhož zákona 
(konkr. fázi od provedení předchozí výzvy vůči provozovateli vozidla k odstranění závadného stavu, 
odstranění vozidla z pozemní komunikace, jeho odstavení na jiné vhodné místo a podání oznámení o 
místě odstavení vozidla za účelem jeho vyzvednutí), a to v součinnosti s Městskou policií Pardubice a 
Službami města Pardubic a.s. Zbývající část zákonem stanoveného procesu zůstává ponechána 
k výkonu na úrovni statutárního města, tj. realizace prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě na 
základě povolení silničního správního úřadu a v případě neúspěšného prodeje  jeho předání k následné 
likvidaci. 
K této problematice je přiložen rovněž „manuál“ vypracovaný odborem správních agend, který 
obsahuje podrobný popis postupu celého procesu odstraňování vozidel ve smyslu novelizovaného 
znění zákona o pozemních komunikacích.  
 
2. Svěření majetku ve vlastnictví města do správy městského obvodu 
V roce 2016 obdrželo město, resp. odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubice (dále jen 
„OMI“), vyjádření Městského obvodu Pardubice VI k záměru opravy a zpřístupnění popkovické kaple 
pocházející z r. 1901 – objektu občanského vybavenosti postaveného na pozemku označeném jako 
stavební parcela č. 47 v katastrálním území Popkovice. Na základě žádosti místních obyvatel Popkovic 
MO Pce VI zároveň projevil zájem provést opravu této chátrající stavby, zpřístupnit ji občanům a opět 
z ní učinit poutní místo.  
V době podání žádosti městského obvodu byla kaple stavbou ve vlastnictví státu. Dne 29.1.2020 
uzavřelo město se státem, zastoupeným Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, na základě které nabylo město tuto 
kapli v katastrálním území Popkovice do svého vlastnictví. Kaple je ve smlouva označena jako historická 
kulturní stavba, jež má sloužit široké veřejnosti jako poutní místo. Dle smlouvy nesmí být stavba 



využívána k jinému než uvedenému účelu, nesmí být předmětem nájmu, pachtu či užívána 
ke komerčním účelům (zajištěno smluvní pokutou). Současně bylo na základě této smlouvy zřízeno 
věcné právo spočívající v závazku města tento majetek nezcizit a nezatížit ho zástavním právem po 
dobu 20 let.  
OMI proto dne 19.6.2020 předložilo příslušné doklady odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města 
Pardubic (dále jen „KT“), aby zahájilo kroky směřující ke svěření věci ve vlastnictví města do správy 
městskému obvodu. Na žádosti KT se OMI vyjádřilo přípisem ze dne 24.6.2020 k této záležitosti v tom 
smyslu, že souhlasí, aby byl tento objekt svěřen Městskému obvodu Pardubice VI, a to se všemi právy 
a povinnostmi vyplývajícími z výše zmiňované smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k majetku ze dne 29.1.2020. Současný chátrající stav této stavby vyžaduje rekonstrukci (foto 
přiloženo). Na počátku července MO Pce VI potvrdil, že zájem o svěření tohoto majetku do jeho správy 
i nadále trvá.  
Dle § 130 písm. h) zákona o obcích statutární město ve Statutu stanoví majetek města, který se svěřuje 
městským obvodům, rozsah jejich oprávnění při nakládání s tímto majetkem a při výkonu s tím 
souvisejících práv. Statut města Pardubice upravuje tuto problematiku v čl. 25, který mj. stanoví, že 
svěřený nemovitý majetek městský obvod není oprávněn jakkoliv zcizit, poskytnout jako záruku či 
zatížit. Majetek dosud svěřený do užívání městských obvodů je dle čl. 25 odst. 2 Statutu vyjmenován v 
Příloze č. 4. S ohledem na žádost MO Pce VI o svěření popkovické kaple do jejich správy, s přihlédnutím 
k danému účelu využití tohoto majetku, je v předložené novele Statutu navrženo doplnění Přílohy č. 4 
v části týkající se MO Pce VI o budovu bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (kaple), která je 
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. 47, v k.ú. Popkovice. MO Pce VI v rámci správy 
tohoto majetku musí respektovat veškeré podmínky vyplývající ze smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku, proto bude tato podmínky vymezena přímo v textu Přílohy č. 4 Statutu 
(majetek je svěřen „se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/HPU/6518/2019-HPUM uzavřené 
dne 29.1.2020 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a 
statutárním městem Pardubice“) . Pro úplnost je třeba dodat, že dle § 132 zákona o obcích lze svěřený 
majetek ze správy městského obvodu následně odejmout pouze za účelem, pro který lze majetek 
vyvlastnit, nebo s jeho souhlasem, případně také v případě, že městský obvod při nakládání se 
svěřenou věcí porušuje právní předpisy. 
 
Účinnost této novely Statutu je navržena v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona o obcích patnáctým dnem 
po dni vyhlášení.  
Novela bude předložena k projednání v Radě města Pardubic dne 21.9.2020, resp. ke schválení 
v Zastupitelstvu města Pardubic dne 24.9.2020. 
Žádám tímto městské obvody a odbory magistrátu o případné připomínky, podněty či návrhy ke změně 
nejpozději do 16.9.2020. 
 
Děkuji za Vaši spolupráci. S přáním pěkného odpoledne  
 
Helena Vaněčková 
právní oddělení 
kancelář tajemníka 
Magistrát města Pardubic 
telefon: 466 859 492 
 
Přílohy 
č. 1 – Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
č. 2 - Postup odstraňování silničních vozidel z pozemní komunikace 
č. 3 – foto kaple 
č. 4 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku 
  



1. příloha bodu 6 
 

Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2020,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,  

KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC  
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne …..2020 usnesením č. ZM/…./2020 usneslo 
vydat na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, se mění takto: 
 
1. Příloha č. 1 odst. 6 písm. c) zní nově takto: 

„c) realizují proces odstraňování vraků silničních vozidel2, odstraňování silničních vozidel3 a 
zaniklých silničních vozidel4 z pozemních komunikací ve vlastnictví města Pardubice v režimu 
zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou realizace prodeje těchto silničních vozidel na 
základě povolení silničního správního úřadu ve veřejné dražbě a případného předání k likvidaci, 
a odstraňují další nepovoleně umístěné překážky a reklamní zařízení z pozemních komunikací ve 
vlastnictví města a hradí náklady spojené s jejich odstraňováním, 

 
2 § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění („zákon o pozemních 

komunikacích“) 
3 § 19d zákona o pozemních komunikacích 
4 § 19e zákona o pozemních komunikacích“. 

 

2. V Příloze č. 4 se v části Městský obvod Pardubice VI tečka na konci mění v čárku a na následující 
řádek se doplňuje text tohoto znění: 
 „● budova bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (kaple), která je součástí pozemku 

označeného jako stavební parcela č. 47, v k.ú. Popkovice, se všemi právy a povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení 
věcného práva č.j. UZSVM/HPU/6518/2019-HPUM uzavřené dne 29.1.2020 mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem 
Pardubice.“ 

 

Čl. 2 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.   
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 

          primátor           náměstek primátora  
      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne:  
  



         2. příloha bodu 6 
 

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL Z POZEMNÍ KOMUNIKACE 

§ 19d zák. č. 13/1997 Sb. 

Silničním vozidlem je dle § 2 odst 1 zák. č. 56/2001 Sb. motorové nebo nemotorové vozidlo, které je 

vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Dle § 2 

odst. 3 tohoto zákona je silničním vozidlem i přípojné vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je 

spojeno do soupravy.  

1. Městská policie (MP) zjistí, že na pozemní komunikaci je odstaveno vozidlo, u kterého existuje 

důvodné podezření, že u tohoto vozidla propadla lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky před více než 6 měsíci („propadlá technická kontrola více než půl roku“).  Pakliže tuto 

skutečnost zjistí sám MO, nebo MO obdrží podnět od jiného občana apod., MO požádá MP, aby 

MP oznámení prověřila a postupovala podle bodu 2. 

2. MP zpracuje oznámení, jehož obsahem bude mj. úřední záznam o datu zjištění, dále informace, zda 

dotčené vozidlo je pro toto oznámení podle § 19d zák. č. 13/1997 Sb. zpracováváno poprvé, a 

pokud nikoliv, pak uvede, kdy a kterému MO již bylo v minulosti oznamováno. Oznámení doplní 

fotodokumentací obsahující umístění vozidla na pozemní komunikaci a rozpoznávacími znaky (SPZ, 

VIN), popř. fotografiemi dokumentující absenci SPZ atp.   

3. Vlastník komunikace učiní dotaz na registr silničních vozidel (§ 19d odst. 5 zákona o pozemních 

komunikacích) k ověření provozovatele. (viz příloha č. 1) 

4. Vlastník komunikace prolustruje provozovatele vozidla v registru obyvatel za účelem zjištění jeho 

adresy pro adresování výzev. Zjistí, zda provozovatel nemá zřízenou datovou schránku, popř. 

doručovací adresu v režimu § 10b zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. 

5. Vlastník komunikace vyzve provozovatele výzvou, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo 

provozováno na pozemních komunikacích (viz příloha č. 2). Volí službu doručení, která je 

prokazatelná (doručenka do vlastních rukou). Volí adresy zjištěné z registru obyvatel (datová 

schránka, doručovací adresa, adresa trvalého pobytu). Současně výzvu doručí veřejnou vyhláškou. 

6. Vlastník komunikace určí data, kdy bylo provozovateli výzvami doručeno (z doručenek, uplynutím 

15 dnů vyvěšení na úřední desce). Od data posledního doručení napočítá lhůtu dvou měsíců a 

vyčká jejich uplynutí. 

7. Vlastník komunikace po marném uplynutí dvou měsíců zadokumentuje nezměněný stav (neformální 

kontrola vozidla na místě, jednoduchý záznam, že jsme tam byli, pár fotek, že se nic nezměnilo… 

8. MO za vlastníka komunikace vystaví objednávku pro SmP k odstranění vozidla z pozemní 

komunikace. SmP vozidlo za asistence MP z pozemní komunikace odstraní a deponuje v areálu 

bývalých kasáren Hůrka. SmP o této skutečnosti obratem vyrozumí MO, pana Petra Drábka z KT 

MmP a ing. Bakajsu z OD MmP. Fakturu za odtah následně vystaví na Statutární město Pardubice 

(odbor dopravy MmP za vlastníka komunikace). 

9. Vlastník komunikace oznámí provozovateli vozidla způsobem (doručení, adresa) viz bod 5., kde je 

vozidlo odstavené společně s popsaným způsobem, jak si vozidlo může provozovatel vyzvednout. 

(viz příloha č. 3) 

10. Pokud si provozovatel v následující lhůtě tří měsíců od oznámení o odstavení vozidla vozidlo 

vyzvedne, bude mu vydáno po domluvě panem Petrem Drábkem. (kontrola totožnosti 



provozovatele a podpis protokolu o vyzvednutí vozidla) Pan Drábek kopii protokolu předá 

příslušnému MO. 

10. Pokud si vozidlo provozovatel nevyzvedne do 3 měsíců od doručení výzvy dle bodu 9., vlastník 

komunikace navrhne silničnímu správnímu úřadu (viz příloha č. 4), aby rozhodnutím povolil 

prodej vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad o tom rozhodne ve správní řízení. 

11. Pokud silniční správní úřad rozhodne o souhlasu s veřejnou dražbou, dražbu provede za vlastníka 

komunikace již MmP. 

 

 

  



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání: 10. 9. 2020      Číslo zprávy:   7 

Předkladatel:  Ing. Dominik Bečka, předseda KV 

Zpracoval:      Pavlína Stuchlíková a Kontrolní výbor 

Projednáno:  v Kontrolním výboru dne 1. 9. 2020 

 
Kontrolní zpráva č. 7 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního 
výboru dne 1. 9. 2020. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 
Návrh na usnesení: 

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

s předloženou Kontrolní zprávou č. 7 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.: 30Z, 41Z, 53Z, 54Z, 58Z 
3. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 

usnesení č.: 61Z, 62Z, 63Z, 64Z, 65Z, 66Z, 67Z 
 
Důvodová zpráva: 

AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V EVIDENCI USNESENÍ: 
 
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.). 

 
 

Usnesení č. 53 Z   7/12/19         (pro 12, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 
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. 

 
 

Usnesení č. 54 Z   7/12/19    (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
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. 
 
 



Usnesení č. 58 Z   8/03/20    (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
1. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 dle přiloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 
AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z EVIDENCE USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 61 Z   9/06/20    (pro 13, 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. 62 Z   9/06/20    (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2019 bez výhrad dle 
předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení č. 63 Z   9/06/20    (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozdělení přebytku roku 2019 dle předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení č. 64 Z   9/06/20    (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého návrhu. 

Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2019 100 000,00 243 574,26 143 574,26
Zálohový příděl v roce 2020 845 000,00 845 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2019 0,00 83 465,79 83 465,79
Úroky z účtu 1 000,00 1 000,00 0,00

Zdroje celkem: 946 000,00 1 173 040,05 227 040,05

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 150 000,00 150 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 410 000,00 410 000,00 0,00
Dary při významných životních situacích 30 000,00 30 000,00 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 43 000,00 43 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 65 000,00 65 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 3 000,00 0,00
Rezerva 215 000,00 442 040,05 227 040,05

Výdaje celkem: 946 000,00 1 173 040,05 227 040,05

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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

Údaje jsou v Kč

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

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



Usnesení č. 65 Z   9/06/20      (pro 12, proti 0, zdrž. 2 (D. Bečka, O. Beran)) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření „Transfer MmP na rekonstrukci budovy U Divadla“ ve výši 1 750 000,- Kč, 
snížení položky „PD úpravy přízemí budovy U Divadla č.p. 828 + realizace“ o částku 550 000,- 
Kč a snížení rezervy rozpočtu o částku 1 200 000,- Kč  
 
 

Usnesení č. 66 Z   9/06/20    (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtová opatření Snížení rozpočtovaných příjmů na položce „Poplatek za užívání 
veřejného prostranství“ a Kapitola 15 – Životní prostředí, položka „Fontány ve městě“. 
 
 

Usnesení č. 67 Z   9/06/20    (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 6 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.: 51Z, 59Z 
3.   ponechává v evidenci  

usnesení č.:  
- volební období 2018 – 2022: 30Z, 41Z, 53Z, 54Z, 58Z 

4.   vyřazuje z evidence 
Usnesení č.: 
- volební období 2014 – 2018: 129Z 
- volební období 2018 – 2022: 11Z, 50Z, 52Z, 55Z, 56Z, 57Z, 60Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Zpráva pro 10. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   10. 9. 2020      Číslo zprávy:   8 

Předkladatel:  Bc. Alena Stehnová, starostka 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková, tajemnice, Pavlína Fraňková, KÚ 

Projednáno:  v RMO 9. 3. 2020 

 
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MO Pardubice I: 
s c h v a l u j e 
a) na základě změny přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce 
členům zastupitelstva s platností ode dne 1. 10. 2020 následovně: 

- místostarosta      Kč  16.400,- 
- člen rady      Kč     5.000,- 
- předseda výboru nebo komise   Kč   2.800,- 
- člen výboru nebo komise    Kč   2.400,- 
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč   1.500,- 

b) aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností 
od 1. 10. 2020 sčítaly následovně: 
- vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 

obce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí 
a odměna místostarosty. 

 
Důvodová zpráva: 
Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků řeší ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů. Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč je uvedena v příloze k citovanému nařízení vlády, která 
se měnila s účinností ode dne 1. 1. 2020 a která stanovuje maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč: 

- místostarosta – sloupec 6 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.  Kč měsíčně až do 46 234,- 
- člen rady – sloupec 7 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.   Kč měsíčně až do 10 274,- 
- předseda výboru nebo komise rady - sloupec 8 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.  
         Kč měsíčně až do   5 137,- 
- člen výboru nebo komise rady - sloupec 9 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.  

Kč měsíčně až do   4 281,- 
- neuvolněný člen zastupitelstva - sloupec 10 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. 

Kč měsíčně až do   2 569,-. 
 



 
Dosavadní částky schválené usnesením ZMO Pardubice I ze dne 18. 12. 2018: 
 
Usnesení č. 22 Z 2/12/18 (pro 12, proti 0, zdrž. 2 – V. Jirsa, F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce členům 
zastupitelstva s platností ode dne 1. 1. 2019 následovně: 

a) místostarosta Kč 16 400,- 
b) člen rady Kč 2 800,- 
c) předseda výboru nebo komise Kč 2 400,- 
d) člen výboru nebo komise Kč 1 900,- 
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí Kč 1 200,- 

 
b) pravidlo, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností 

od 1. 1. 2019 sčítaly následovně: 
- vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 

obce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí 
a odměna místostarosty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění účinném od 1. 1. 2019 
 


