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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 33. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 19. 10. 2020 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference  

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová 
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Nepřítomen: Ing. František Weisbauer  
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2020 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2020 
3. Rozpočtové opatření č. 6 
4. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 
5. Smlouvy 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Nařízení o zimní údržbě 
8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 19. 10. 2020 
9. Návrh statutu Komise školství, kultury a sportu 
 
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2020 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 309 
Rada městského obvodu Pardubice II 

− schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení 

− ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením č. 6 

− ukládá uzavřít s jednotlivými příjemci dotací veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného 
usnesením rady městského obvodu č. 273 

T: 30. 11. 2020 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2020 
Zprávu přednesl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o čerpání 
rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2020 na vědomí. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 6 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 310 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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4. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 
Zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 311 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- stanovuje zásady pro sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 takto: 

• na finanční zdroje rozpočtovat výdaje 

• aktualizovat údaje ze střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021 v oblasti příjmů  
a výdajů v návaznosti na statut města a aktuální výhled toku finančních prostředků 

• vytvořit rezervu rozpočtu s ohledem na toky finančních prostředků v průběhu roku  
a na naplňování příjmů z podílu na sdílených daních 

• rozpočtovat výdaje v jednotlivých částech rozpočtu v návaznosti na zjištěné potřeby  
a aktuální možnosti finančních prostředků 

- ukládá předložit konečný návrh rozpočtu tak, aby před projednáním v zastupitelstvu městského 
obvodu mohl být materiál včas a předepsaným způsobem zveřejněn 

T: dle termínů jednání RMO 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 312 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace na akci Prodloužená - Sluneční se společností Highway Design s.r.o. v ceně 435 600,- Kč 
včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 313 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Optická přípojka - Na Labišti 531-4 a 527-30“ 
dle projektové dokumentace Astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice z důvodu zakopání optického 
kabelu na pozemku p.č. 3710/1 a 3710/9, k.ú. Pardubice pro žadatele EDERA Group a.s., Arnošta 
z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Nařízení o zimní údržbě 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Informoval členy rady o tom, že v našem obvodě bude probíhat zimní 
údržba stejně jako v minulém roce. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 314 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely nařízení o provádění zimní údržby 
místních komunikací bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 19. 10. 2020 
Se zprávou seznámil starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 315 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
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- vypustit z evidence  
  splněná: 258, 269, 273, 293 
  bez úkolu: 266 – 268, 270 – 272, 274 – 292, 294 - 307 
- ponechat v evidenci  
  úkol trvá:         --- 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Návrh statutu Komise školství, kultury a sportu 
Zprávu přednesl starosta. Informoval členy rady, že návrh na projednání úpravy statutu schválila komise 
na svém jednání 11. 6. 2020. Mgr. Benešovská zdůraznila, že odstavec týkající se zveřejňování zápisů 
z jednání komise na webových stránkách obvodu je nový a je na rozhodnutí radních, zda tuto část ve 
statutu ponechají. Bylo dohodnuto, že zápisy z jednání komise se budou na webových stránkách 
zveřejňovat v základním rozsahu, tak jak je ve statutu uvedeno. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 316 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh statutu Komise školství, kultury a 
sportu, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Přílohy k usnesení: 309, 310, 316 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 10. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



Příloha k usnesení  RMO č. 309 ze dne 19. 10. 2020

Poř. 

č.
Žadatel Účel dotace

Požad. výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Procentuelní 

podíl dotace na 

celk. výdajích

Návrh komise ze 

dne 6.10.2020 

(v Kč)

Schváleno 

radou MO dne 

19.10.2020 (v 

Kč)

Pozn.

1 Klasická hudba mladým, z.s.
Koncert k 75. výročí Pražského 

povstání a II. světové války
15 000 77 000 19% 9 500 9 500

2 Klasická hudba mladým, z.s.
Vánoční koncert Východočeského 

akademického orchestru
12 000 70 000 17% 8 500 8 500

3 MŠ Brožíkova Oslavy svátku sv. Martina 6 000 12 000 50% 5 500 5 500

4 MŠ Brožíkova Vánoční dílny s programem 7 000 14 000 50% 6 000 6 000

5 MŠ Mladých Oslava příjezdu Martina na bílém koni 5 488 6 860 80% 4 500 4 500

6 MŠ Mladých Vánoční posezení s rodiči dětí z MŠ 5 360 6 700 80% 5 000 5 000

7 SK Lvíček Pardubice, z.s.
Celoroční provoz SK určeného pouze 

pro děti ve věku 4-15 let
20 000 400 000 5% 15 000 15 000

8 SK Lvíček Pardubice, z.s.
Sportovní příměstské kempy SK Lvíček 

Pce pro děti ve věku 4-15 let
20 000 220 000 9% 18 000 18 000

90 848 72 000 72 000

73 100 73 100 73 100

-17 748 1 100 1 100

Žadatelé o dotaci z rozpočtu na rok 2020 - 2. kolo

Celkem požadováno Kč 

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč 

Celkem Kč

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč
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Městský obvod Pardubice II                
               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
 

Rozpočtové opatření č. 6 
 
 

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

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

Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu se snižují o        8 839,2 tis. Kč  
    

• položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o       8 839,2 tis. Kč 

 zařazuje se položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – transfer na MmP ve výši  
           8 547,4 tis. Kč 

− akce byla v letošním roce již dokončena; kvůli případné dotaci zajišťoval celou akci OMI, 

celkové výdaje akce činily 11 076,8 tis. Kč, z toho výdaje týkající se loňského roku ve výši 

2 529,4 tis. Kč byly městu převedeny letos v rámci finančního vypořádání. Nyní je potřeba 

doplatit výdaje z roku 2020, s částkou bylo v rozpočtu na letošní rok uvažováno. 

 

 zařazuje se položka kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) – transfer na MmP ve 
výši                         219,2 tis. Kč 

− ve spolupráci s městskou policií (MP) byly pořízeny 2 kamery na monitoring veřejného 

prostranství, v rozpočtu městského obvodu byly předpokládané prostředky na jejich 

pořízení zařazeny již ve schváleném rozpočtu. Nákup zajišťovala právě MP, které je nyní 

nutno prostředky převést, a to formou transferu přes rozpočet města. 

 

 zařazuje se podíl MO na nákladech na GDPR – transfer na MmP ve výši         72,6 tis. Kč 

− jedná se o platbu za služby pověřence, a to dle smlouvy o poskytování služeb pověřence 

pro ochranu osobních údajů, která byla uzavřena pro celé město; prostředky na GDPR 

byly součástí již původního schváleného rozpočtu, a to jako součást výdajů vnitřní správy 

na poradenství, konzultace, studie. 

 

  

2. Výdajová část rozpočtu se snižuje o          8 839,2 tis. Kč 
 

V části vnitřní správa se celkové výdaje snižují o          72,6 tis. Kč 
 

• položka poradenství, konzultace, studie se snižuje o                72,6 tis. Kč 

− jedná se o přesun prostředků do rozpočtu města jakožto podílu na GDPR, jak je popsáno výše 

ve zdrojové části 

 

V části životní prostředí se celkové výdaje snižují o        350,0 tis. Kč 
 

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se snižuje o       350,0 tis. Kč 
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 položka kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) – podíl MO se snižuje o 
               130,8 tis. Kč 
 

 zařazuje se položka kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) – transfer na MmP ve 
výši                   219,2 tis. Kč 

− odůvodnění viz výše u transferu 

 
V části doprava se celkové výdaje snižují o     8 700,0 tis. Kč 
 

• položka investice – doprava se snižuje o    8 700,0 tis. Kč 
 položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – podíl obvodu se snižuje o  

     152,6 tis. Kč 
 

 zařazuje se položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – transfer na MmP ve výši  
 8 547,4  tis. Kč 

− odůvodnění viz výše u transferu 

 

V kapitole dary a dotace se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

• rezerva na dotace se snižuje o    63,0 tis. Kč 

− jedná se o rozdíl mezi celkovou výší nově zařazovaných dotací a částkou, která je do rezervy 

vrácena zpět 

 

• vyřazuje se dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice na mezinárodní gastronomickou soutěž ve výši  
      9,0 tis. Kč 

− soutěž se měla konat ve Francii již na jaře letošního roku, kvůli celosvětové pandemii nemoci 

Covid-19 byla v letošním roce zrušena a škola proto odmítla dotaci přijmout; částka je tak 

vrácena zpět do rezervy 

 

• zařazují se dotace schválené na jednání rady MO dne 19. 10. 2020 v celkové výši    72,0 tis. Kč 

− dotace jsou poskytnuty na vrub rezervy na dotace 

 
V kapitole kultura se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 

 

• položka Staročeská pouť se snižuje o                6,0 tis. Kč         

− pouť se v letošním roce z důvodu epidemiologické situace neuskutečnila, část prostředků je 

proto navrženo přesunout na položku Polabinské čarodějnice – odůvodnění viz níže 

 

• položka Polabinské čarodějnice se zvyšuje o               6,0 tis. Kč         

− akce se v letošním roce rovněž nemohla realizovat, z navýšených prostředků je však navrženo 

pořízení kovaných košů na ohně 

 
V části rezervy dochází ke zvýšení o    283,4 tis. Kč 

         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o              283,4 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 310 ze dne 19.10.2020

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 24 449,4 -8 839,2 15 610,2

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (40 246,1) (40 246,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 866,7) (-8 866,7)

(RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP) (-6 930,0) (-6 930,0)

(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP) - (-8 547,4) (-8 547,4)

(kamery na monitoring veř. prostranství (2ks) - transfer na MmP) - (-219,2) (-219,2)

(náklady na GDPR - transfer na MmP) - (-72,6) (-72,6)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 11 750,0 11 750,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 550,0 1 550,0

 - poplatek za odpady 9 700,0 9 700,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 110,0 110,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0

Příjmy ostatní 30,0 30,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 550,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  37 489,4 -8 839,2 28 650,2

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 + fin. vypoř. s městem za rok 2019 24 918,0 24 918,0

CELKEM 62 407,4 -8 839,2 53 568,2

SOCIÁLNÍ FOND -527,0 -527,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 61 880,4 -8 839,2 53 041,2

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2020

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 6

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

(po rozpočtovém opatření č. 6)

Rozpočtové opatření č. 6 - tabulková část Stránka 1 z 5



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  14 678,0 -72,6 14 605,4

Platy zaměstnanců 7 000,0 7 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 955,0 2 955,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 310,0 310,0

Drobný dlouhodobý majetek 220,0 220,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 100,0 100,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 -72,6 17,4

Ostatní služby 643,0 643,0

 -  příspěvek na stravování (143,0) (143,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 120,0 120,0

Cestovné 30,0 30,0

Pohoštění 30,0 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 10,0

Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 550,0

Stavební úpravy pokladny 300,0 300,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 968,0 -350,0 15 618,0

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

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       80,0 80,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 7 900,0 7 900,0

- zeleň (4 300,0) (4 300,0)

- seč trávníků (3 600,0) (3 600,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0 1 600,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 400,0 -350,0 1 050,0

- sluneční pláž (150,0) (150,0)

- kontejnerové stání Lidická (200,0) (200,0)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0) (300,0)

- drobné investice (400,0) (400,0)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) - podíl MO (350,0) (-130,8) (219,2)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) - transfer na MmP - (-219,2) (-219,2)

Středisko úklidových prací 3 098,0 3 098,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 795,0 2 795,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 156,0 156,0

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

  - ostatní služby 97,0 97,0

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

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 785,0 -8 700,0 11 085,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 480,0 2 480,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Ostatní záležitosti dopravy 20,0 20,0

Investice - doprava 17 195,0 -8 700,0 8 495,0

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu (8 700,0) (-152,6) (8 547,4)

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP - (-8 547,4) (-8 547,4)

- RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu (6 930,0) (6 930,0)

- RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP (-6 930,0) (-6 930,0)

- Sever - centrum - PD (900,0) (900,0)

- Brožíkova - 2. etapa (3 900,0) (3 900,0)

- J. Potůčka - PD (200,0) (200,0)

- K. Šípka - PD (65,0) (65,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 200,0) (2 200,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD (500,0) (500,0)

- investice ostatní vč. PD (300,0) (300,0)

33 DOTACE A DARY 245,0 0,0 245,0

Rezerva na dotace 64,1 -63,0 1,1

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu 4,5 4,5

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů 6,5 6,5

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,0 8,0

- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - mezin. gastronomická soutěž 9,0 -9,0 0,0

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění 6,0 6,0

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS - 26. bienále 11,5 11,5

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče 8,2 8,2

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže 25,5 25,5

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů 4,0 4,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu 9,0 9,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče 6,8 6,8

- dotace MIREA denní stacionář - podpora nácviku prac. činností klientů 8,0 8,0

- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky 10,3 10,3

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaj 18,6 18,6

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - koncerty - +18,0 18,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti - +11,5 11,5

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti - +9,5 9,5

- dotace SK Lvíček - provoz klubu, příměstské kempy - +33,0 33,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA 2 495,0 0,0 2 495,0

Knihovna 1 205,0 1 205,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 795,0 795,0
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- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 58,0 58,0

- ostatní služby 112,0 112,0

   - příspěvek na stravování (17,0) (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (95,0) (95,0)

- opravy a údržba 70,0 70,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 100,0 100,0

Staročeská pouť 380,0 -6,0 374,0

Vánoční akce 300,0 300,0

Masopust 1,0 1,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 5,0

Polabinské čarodějnice 9,0 +6,0 15,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 130,0

Oprava plastiky "Plachetnice" 150,0 150,0

Besedy s občany 5,0 5,0

REZERVY                                                                      8 709,4 +283,4 8 992,8

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 8 614,4 +283,4 8 897,8

VÝDAJE   CELKEM 61 880,4 -8 839,2 53 041,2
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1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 6

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 527,0 527,0

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 113,7 113,7

PŘÍJMY CELKEM 640,7 640,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 233,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 70,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 35,0 35,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 170,7 170,7

VÝDAJE CELKEM 640,7 640,7

na rok 2020

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 6)
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  Příloha k usnesení  RMO č. 316 ze dne 19.10.2020 

 

Statut 
Komise školství, kultury a sportu MO II Pardubice 

§ 1 Úvodní ustanovení 
1) Komise školství, kultury a sportu (dále jen komise) je zřízena jako iniciativní a poradní orgán 

Rady městského obvodu Pardubice II podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

2) Komise je zřizována a rušena usnesením rady městského obvodu. Počet členů komise 

stanovuje, předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada městského obvodu. 

3) Rada městského obvodu projednává návrhy a doporučení, která komise přijala ve svých 

usneseních. 

4) Starosta jmenuje z řad zaměstnanců městského obvodu tajemníka komise, který vykonává 

administrativní záležitosti spojené s jednáním komise. Tajemník komise není plnohodnotným 

členem komise, v rámci jednání má pouze hlas poradní. 

§ 2 Kompetence komise 
1) Rada městského obvodu pověřuje komisi zejména 

a. posuzováním a hodnocením předložených žádostí o dotaci v souladu s podmínkami 

pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu, 

b. projednáváním organizačního a finančního zabezpečení aktivit městského obvodu v 

oblasti kultury, práce s mládeží a sportu, případně jiné oblasti, včetně účasti členů 

komise na konkrétním zabezpečení aktivit (projekty), 

c. plněním dalších konkrétních úkolů stanovených usneseními rady městského obvodu 

v rámci možností komise. 

2) Rada městského obvodu pověřuje předsedu komise 

a. zpracováním a předkládáním zpráv z jednání komise pro rozhodování na jednání rady 

městského obvodu,  

b. účastnit se jednání rady městského obvodu při projednávání záležitostí týkajících se 

činnosti komise. 

3) Rada může dále konkretizovat či rozšířit kompetence komise svým usnesením. 

4) Komise může vykonávat činnost i z vlastní iniciativy. O takové činnosti informuje předseda 

komise radu městského obvodu. 

5) Každý člen komise má právo a povinnost účastnit se jejího jednání. Není-li to možné, musí tuto 

skutečnost vhodným způsobem sdělit předsedovi komise, tajemníkovi komise, případně 

jinému pověřenému členovi komise. Funkce člena komise musí být vykonávána osobně, 

zastoupení je nepřípustné. 

6) V rámci svěřené působnosti a při respektování zákonných omezení (ochrana osobních údajů, 

obchodního tajemství a jiných právem chráněných informací; s možností v odůvodněných 

případech odmítnout poskytnutí podkladů či informací) má komise právo požadovat od 

organizačních útvarů městského obvodu podklady a informace prostřednictvím tajemníka 

komise. 

§ 3 Svolání jednání 
1) Jednání se svolává podle potřeby projednávání věcí příslušných komisi k projednání. 

2) Jednání svolává předseda komise prostřednictvím tajemníka komise či jiného pověřeného 

pracovníka úřadu minimálně v čtrnáctidenním předstihu rozesláním pozvánky na jednání všem 

členům komise. 
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3) Pozvánka na jednání je rozesílána prostřednictvím e-mailu. 

4) Pozvánka na jednání musí obsahovat zejména tyto informace: datum, místo a čas jednání, 

případně též návrh programu jednání. 

5) Dokumenty související s předmětem projednávaným na jednání mohou být zpřístupněny 

členům komise prostřednictvím zabezpečeného úložiště na webové adrese 

www.pardubice.eu/mo2doc. 

6) Předseda prostřednictvím tajemníka svolá jednání do 30 kalendářních dnů, pokud je jemu či 

tajemníkovi komise doručen návrh na svolání jednání podepsaný nejméně jednou třetinou 

všech členů komise (zaokrouhleno nahoru, tzn. při sedmi členech je minimum pro svolání 

jednání 3 členové) 

§ 4 Průběh jednání 
1) Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů komise 

s právem hlasovat. 

2) Jednání komise jsou neveřejná. Komise může k jednání přizvat jakékoliv jiné relevantní 

subjekty, jež souvisejí s projednávaným tématem. Členové komise mohou navrhnout pozvání 

konkrétního hosta, o jeho pozvání následně rozhoduje předseda komise. 

3) Jednání komise se může účastnit kterýkoliv člen rady městského obvodu. 

4) Jednání řídí předseda komise, který má právo udělit či odebírat slovo členům komise během 

průběhu jednání. V případě nepřítomnosti předsedy přechází řízení jednání na jím pověřeného 

člena komise.  

5) Komise může k projednávaným tématům přijmout usnesení. Usnesení je přijato, pokud pro něj 

hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.  

6) Z jednání pořizuje tajemník komise stručný zápis. Z něho musí být zřejmé, kolik členů bylo 

přítomno, jaká témata byla projednávána, jaká usnesení byla přijata, průběh a výsledek 

příslušného hlasování, případně další skutečnosti. Zápis podepisují řídící jednání (předseda, 

člen pověřený řízením) a tajemník komise. Podepsaní nesou plnou odpovědnost za správnost 

uvedených údajů a skutečností. Zápis poté uveřejní tajemník komise na internetových 

stránkách městského obvodu, a to v rozsahu, který umožňují příslušné právní předpisy 

(ochrana osobních údajů, obchodního tajemství a jiných právem chráněných informací). 

S ohledem na přijatelnou míru administrativní zátěže a nutnost chránit určité zákonem 

stanovené a interní informace postačuje zveřejnění zápisu v základním rozsahu (viz druhá věta 

tohoto odstavce).  

7) Během jednání má kterýkoliv člen komise právo navrhnout k projednání nový bod programu. 

Po schválení nadpoloviční většinou všech členů komise je bod projednán. 

§ 5 Přechodná ustanovení 
Statut komise školství, kultury a sportu nabývá účinnosti dnem 20. 10. 2020; současně se ruší statut 

účinný ode dne 13. 12. 2018. 


