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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 

 
 

Z á p i s 
z 21. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 11. 2015 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Bc. Marta Vitochová, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík 
                   M. Boháčková, tajemník 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
 
Program:  
1. Poskytnutí odměn členům komise rady 
2. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 16. 12. 2015 
3. Návrh pravidel použití sociálního fondu na rok 2016 
4. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2016 
5. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu roce 2016 
6. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2016 
7. Návrh na změnu Přílohy č. 2 Knihovního řádu (Ceník poplatků) 
8. Návrh na odepsání knih Knihovny MO Pardubice II dle úbytkového seznamu za rok 2015 
9. Poskytnutí peněžitých darů 
10. Projekt na organizaci Vánočních akcí v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 
11. Dodatky k vybraným projektům uskutečněným v roce 2015 
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za TKO na rok 2016 
13. Programy dotací na rok 2016 
14. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2016 
15. Rozpočtový výhled městského obvodu na roky 2017-2020 
16. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2015 (informativní zpráva) 
17. Smlouvy 
18. Vyjádření k územnímu řízení 
19. Žádosti – nakládání s pozemky 
20. Předzahrádka 
21. Změna členství v komisi ŠKMS 
22. Diskuse. 
 
1. Poskytnutí odměn členům komise rady 
Starosta seznámil členy rady s návrhem na poskytnutí odměn členům komise rady pro školství, kulturu, 
mládež a tělovýchovu za činnost v roce 2015. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 208 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh starosty Městského obvodu Pardubice II na 
poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2015 členům komise rady pro školství, kulturu, mládež a 
sport (nečlenům zastupitelstva), a to dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 16. 12. 2015 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 209 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 16. 12. 2015 takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2015 
3. Pravidla sociálního fondu na rok 2016 
4. Dotační programy na rok 2016 
5. Odměna člena finančního výboru zastupitelstva 
6. Rozpočet městského obvodu na rok 2016 
7. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Návrh pravidel použití sociálního fondu na rok 2016 
Starosta oznámil, že návrh pravidel použití sociálního fondu na rok 2016 je na úrovni roku 2015, tedy 
beze změn. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 210 
Rada městského obvodu projednala návrh pravidel pro použití sociálního fondu na rok 2016 a ukládá 
návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení. 
T: 16. 12. 2015 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování:                                                                                                 pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2016 
M. Boháčková seznámila členy rady s návrhem na stanovení počtu zaměstnanců úřadu a organizačních 
složek městského obvodu.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 211 
Rada městského obvodu 
- bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městského  
  obvodu a organizačních složek městského obvodu v roce 2015 a 2016 
- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 
  2016 na 14,5 /přepočtený počet/, bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 
- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v r. 2016 na 1,75  
  /přepočtený počet/, bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 
- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v r. 2016 na 6 /přepočtený 
   počet/, bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu roce 2016 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 212 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2016 takto: 

rada městského obvodu   
20. 1., 10. 2., 2. 3., 16. 3., 
6. 4., 27. 4., 18. 5., 8. 6., 29. 6., 
20. 7., 10. 8., 31. 8., 21. 9., 
12. 10., 2. 11., 23. 11., 14. 12.                                                   

zastupitelstvo městského obvodu 
17. 2., 27. 4., 29. 6., 21. 9., 14. 12. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

6. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2016 
Starosta informoval o sestavení plánu práce knihovny a zařazených akcích. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 213 
Rada městského obvodu schvaluje předložený plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na 
rok 2016, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

7. Návrh na změnu Přílohy č. 2 Knihovního řádu (Ceník poplatků) 
Členové rady diskutovali ke stanovení poplatku u dětí do 15 a 18 let a dále u studentů ve věku 15-26 let 
a 18-26 let. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 214 
Rada městského obvodu schvaluje nově Přílohu č. 2 Knihovního řádu Knihovny městského obvodu 
Pardubice II – Ceník poplatků dle přílohy k tomuto usnesení, s účinností od 1. 12. 2015. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

8. Návrh na odepsání knih Knihovny MO Pardubice II dle úbytkového seznamu za rok 2015 
Členové rady diskutovali o možnosti nabídnout vyřazené knihy i základním školám v městském obvodě. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 215 
Rada městského obvodu schvaluje návrh úbytkového seznamu za rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení 
a souhlasí s odepsáním uvedených knih z knihovního fondu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

9. Poskytnutí peněžitých darů 
Místostarosta přednesl návrh na poskytnutí peněžitých darů městským obvodem. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 216 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5000 Kč Mateřské škole Odborářů Pardubice Polabiny III    
  /IČ 70941921/, Odborářů 345, Pardubice 
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 5000 Kč z rezervy místostarosty městského  
   obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2015 rozpočtovým  
   opatřením č. 7 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 217 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20000 Kč starostovi Mgr. Radku Hejnému  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 20000 Kč z rezervy rady v rozpočtu  
   městského obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2015  
   rozpočtovým opatřením č. 7 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
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10. Projekt na organizaci Vánočních akcí v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 
Členové rady byli informováni o organizačních záležitostech týkajících se projektu č. 8/2015 Organizace 
Vánočních akcí. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 218 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 8  -  Organizace Vánočních akcí 
v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Dodatky k vybraným projektům uskutečněným v roce 2015 
M. Boháčková informovala o drobných změnách v programech zpracovaných do dodatků. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 219 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje dodatek č. 1 k Projektu č. 6/2015  -  Organizace 
promenádních koncertů v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 220 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje dodatek č. 2 k Projektu č. 7/2015  -  Organizace 
Staročeské pouti v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 221 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje dodatek č. 1 k Projektu č. 5/2015  -  Organizace Dne 
dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za TKO na rok 2016 
M. Boháčková seznámila členy rady s novou vyhláškou o místním poplatku za TKO na rok 2016. 
Vysvětleny byly změny v novele zákona o místních poplatcích. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 222 
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2016 a doporučuje vypustit z návrhu čl. 7 o prominutí poplatku z důvodu pouhé citace ustanovení 
uvedené ze zákona – nikterak se nedoplňuje ani neupřesňuje. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Program dotací na rok 2016 
Starosta podal informace k vyhlášeným dotačním programům s tím, že dotační programy zůstávají 
v rozsahu roku 2015, nově se navrhuje možnost vyhlášení i druhého kola přijímání žádostí. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 223 
Rada městského obvodu projednala návrhy dotačních programů a podmínek pro poskytování dotací 
mimo dotační programy z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 a ukládá je předložit k projednání, 
schválení a vyhlášení zastupitelstvu městského obvodu. 
T. 16.12.2015 
Z: Ing. Jitka Chudomská, ved. OE 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2016 
Starosta informoval o předpokladu příjmů v příštím roce. Připomínky ani návrhy nebyly vzneseny. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 224 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2016 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 16.12.2015 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
15. Rozpočtový výhled městského obvodu na roky 2017-2020 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 225 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtový výhled městského obvodu na roky  
2017-2020 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
16. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2015 (informativní zpráva) 
Projednáno bez připomínek. 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
17. Smlouvy 
Členové rady byli informováni o uzavření smlouvy o obchodní spolupráci se Službami města Pardubic 
a.s. v roce 2016. Byla posouzena cena ve vztahu k předpokládanému odpracování počtu hodin /cca 
5000 hodin/ se zjištěnými cenami za hodinu práce účtovanými jinými organizacemi. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 226 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o obchodní spolupráci se Službami města Pardubic 
a.s. (ošetřování veřejné zeleně zahradnicemi v roce 2016) s cenou 1 038 954,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
18. Vyjádření k územnímu řízení 
O jednotlivých žádostech starosta členy rady informoval. Předložené žádosti byly projednány. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 227 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Víceúčelové hřiště a hřiště pro volejbal“ 
investora TCV Pardubice s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 228 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uložením optického kabelu v ul. Sluneční v blížkosti MŠ 
investora Jaroslava Stodoly. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 229 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice Ke Koupališti – knn – Němcová“ 
investora ČEZ Distribuce a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 230 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Revitalizace městského informačního 
systému pro pěší ve městě Pardubice – II. etapa“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
19. Žádosti - nakládání s pozemky 
Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 231 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí                                   o změnu nájemce části 
pozemku 3801/1 o výměře 33 m² z                                a o rozšíření účelu nájmu o prodej zmrzliny a 
občerstvení vyjma alkoholických nápojů tzn. veškerých nápojů s obsahem alkoholu ať už stáčených či 
v originálním balení /trafika v ul. Mladých – u podchodu/. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 232 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Vše pro střechy - Tesaři, klempíři, 
pokrývači s.r.o. o snížení výměry nájmu části pozemku 3710/1 ze 133 m2 na 105 m² a úpravu účelu 
nájmu pouze na umístění a provozování restauračního posezení (dřevěné terasy a pergoly). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 233 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí            ,              a                  o                                
prodej pozemků 3595/3 o výměře 138 m², 3595/4 o výměře 30 m² a 3603/4 o výměře 30 m² (připlocené 
pozemky uvnitř rodinné zástavby na Cihelně). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 234 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Viking spol. s r. o. o zvýšení výměry 
schváleného prodeje části pozemku 3718/11 z cca 152 m2 na 158 m2 a o prodej navazující části 
pozemku 3718/11 o výměře 161 m2. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 235 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Východočeských energetických závodů, státní 
podnik v likvidaci o odkoupení pozemku 3647/55 o výměře 19 m² do vlastnictví města za cenu 9.320,- 
Kč (zelený pás u Hradecké ulice). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 236 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti TCV Pardubice s.r.o. o výpůjčku 
části pozemku 3855/14 o výměře 1395 m2 za účelem vybudování 5 badmintonových hřišť zastřešených 
nafukovací halou, které budou sloužit pro sportovní činnost dětí a mládeže na dobu určitou 15 let s opcí 
na další dobu (jižní část stávajícího areálu Gymnázia Mozartova) za podmínky opravy přístupové 
komunikace a vybudování parkovacích míst. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 237 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Služby města Pardubic, a. s., o bezúplatný 
převod p.p.č. 3987/4 o výměře 1860 m2, k.ú. Pardubice, do vlastnictví Statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
20. Předzahrádka 
Starosta informoval o žádosti spočívající v prodloužení platnosti povolení letní předzahrádky v centru 
Polabin I. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 238 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – centrum Polabiny 1 před 
čp. 310 (restaurace Rosignano) spočívající v prodloužení platnosti povolení letní předzahrádky včetně 
prodeje nápojů, rychlého občerstvení a zmrzliny (viz současný stav) do 31. 12. 2017 (žadatel 
 ). Podmínkou je ukončení provozu předzahrádky v souladu s vyhláškou města Pardubic č. 
13/2006, o veřejném pořádku, v platném znění, a to včetně prodeje z okénka (rychlé občerstvení 
apod.). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
21. Změna členství v komisi ŠKMS 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 239 
Rada městského obvodu dne 25. 11. 2015 člena komise školské, kultury, mládeže a sportu 

- odvolává Jaroslava Zemka, 

- jmenuje členem komise školské, kultury, mládeže a sportu pana Tomáše Čapouna, bytem Družby 336, 
  Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
22. Diskuse 
Pan Hanzlík se dotázal starosty jak postupuje jednání s VaK Pardubice ve věci řešení kanalizace  
v ul. K Rozvodně. Starosta informoval o jednání. 
 
Starosta informoval o předávání stavby ul. Studentská /27. 11. /a kolaudaci dne 30. 11. 2015. 
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Příloha k usnesení: 208, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 225  
 
Jednání bylo ukončeno v 18:40 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                            místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26. 11. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 



 

 

Příloha k usnesení RMO č. 208 ze dne 25. 11. 2015 
 
 
 
 

Poskytnutí odměn členům komise školství, kultury, mládeže a 

sportu 
 
 

Členům komise rady Městského obvodu Pardubice II navrhuji poskytnout odměny za práci 
v komisi ŠKMS za rok 2015. 
 
Komise v letošním roce projednávala a posuzovala žádosti o dotace dle nových pravidel – 
vyhlášených dotačních programů. Posouzení bylo náročnější než v předchozích letech, kdy byly 
posuzovány žádosti o příspěvky.  
 
Po konzultaci s předsedou komise navrhuji přiznat odměny členům komise s přihlédnutím 
k podílu na činnosti komise takto: 
 
 
Kutílková Lenka      600,- Kč 

Mojžíš Martin, Ing.      200,- Kč 

Nečas Ondřej, Ing.      200,- Kč 

Palečková Lucie      400,- Kč 

Tříska Karel       800,- Kč 

Urban Richard      800,- Kč 

Zemek Jaroslav      200,- Kč 
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Městský obvod Pardubice II                
               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

Příloha k usnesení RMO č. 213 ze dne 25. 11. 2015 
 
 

Plán práce na rok 2016 Knihovny městského obvodu Pardubice II 

 

1. Knihovní fond 
2. Elektronické služby 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
4. Vzdělávání zaměstnanců 
 
1. Knihovní fond 

     -      zajištění prací dle stanovených postupů pro práci s knihovním fondem 
     -      rozšiřování (nákup) dětské beletrie a naučné literatury pro děti 
    -      rozšiřování fondu naučné literatury pro dospělé dle zájmů čtenářů /anketa z r. 2015/ 

     -      doplňování cizojazyčné literatury 
     -      doplňování fondu žádanými tituly 

 
              Rozpis výdajů: 
              - knihovní fond /nákup nových knih/…………………………………………………………………………..…………………….…………. 130.000 Kč     

 
2. Elektronické služby  
    -      zprovoznění modernějšího knihovnického programu Verbis MKVIII 
    -      založení a zprovoznění webových stránek knihovny, zveřejňování informací o akcích    
            v knihovně, aktualitách, o knižních novinkách, ..  
    -      zabezpečení provozu veřejného internetu 

 
               Rozpis výdajů: 
               - tvorba webových stránek knihovny………………………………………………………………………….…………………………………… 20.000 Kč     

 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

Měsíc Akce 

Leden Akce Babička čte pohádku – zapojení seniorů do akcí knihovny 

 Vyhodnocení soutěže Lovci perel za rok 2015 

 Zahájení soutěže Lovci perel na rok 2016 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Únor Dílna pro seniory – ukázka ručních prací 

 Výtvarná soutěž pro žáky 1. - 4. třídy ZŠ – „Nakresli ilustraci ke své oblíbené knížce“ 

 Turnaj ve stolních hrách v době jarních prázdnin 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Březen Březen měsíc knihy – akce pro ZŠ 

 Velikonoční akce pro MŠ 

 Velikonoční dílna – ukázka pletení pomlázky 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Duben Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou 
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 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Květen Vyhodnocení výtvarné soutěže a výstava vítězných prací v knihovně 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červen Pasování prvňáčků na čtenáře – akce pro ZŠ 1., 2., 3. a 4. úterý v měsíci 

 Den dětí ve spolupráci s DDM Alfa 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červenec Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Srpen Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Září Naučná vycházka s tématem spisovatelé Pardubicka 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Říjen Týden knihoven – týden otevřených dveří 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Listopad Keramická dílna v DDM Alfa 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Prosinec Vánoční akce pro MŠ 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

 
 
Rozpis výdajů: 
- aktivity knihovny pro děti a veřejnost………………………………………………………………………………………………………… celkem 20 000 Kč 
  /úhrady za pořízení materiálu, věcných darů jako cen do soutěží do maximální výše 400 Kč u jednotlivého daru, OON  
   nebo služby, příp. další dle potřeby/  

 
 

4. Vzdělávání zaměstnanců 
     -     účast na odborných vzdělávacích akcích organizovaných Krajskou knihovnou v Pardubicích 
     -     účast na školeních odborných institucí k problematice knihoven 
     -     sledování novinek z odborných knihovnických konferencí na internetu 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 11. 2015  
usnesením č. 213. 
 



 

Příloha k usnesení RMO č. 214 ze dne 25. 11. 2015 

 

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu Knihovny MO Pardubice II ze dne 25. 11. 2015    

 

 

 

C e n í k   p o p l a t k ů 
 

         

Registrační poplatky: 

Dospělí…………………………..........................................        100 Kč 

Důchodci………………………………………………………………..          60 Kč 

Děti do 18 let………………………………………….……………..   40 Kč  

Studenti od 18 do 26 let……………………………..………….   60 Kč  

/po předložení dokladu o studiu/ 

 

Poplatek za:  

Jednorázovou výpůjčku……………………………………..….  30 Kč 

Rezervaci………………………………………………………….……  15 Kč 

Meziknihovní výpůjční službu 

 vnitrostátní /poštovné, balné za jednu výpůjčku/…    40 Kč 

Kopírování A4 jednostranně…………………………………  2 Kč 

               oboustranně……………………………….…  3 Kč 

Tisk z internetu A4…………………………………………………  2 Kč 

 

Sankční poplatky:  

Ztráta čtenářského průkazu…………………………………. 30 Kč 

1.upomínka………………………………………………………..… 30 Kč 

2.upomínka…………………………………………………..……… 50 Kč 

3.upomínka……………………………………………………..…… 70 Kč 

4.upomínka…………………………………………………….…... 70 Kč 

 

Náhrady:  

/knih, periodik, časopisů/ 

Publikace do 200 Kč…………………………………………..….. cena knihy + 150 Kč 

Publikace nad 200 Kč…………………………………….………. cena knihy  + 250 Kč 

Periodika – časopisy……………………………………….……..  dvojnásobek ceny v Kč 

/při poškození/ 

- čárového kódu……………………………………..……  10 Kč 

- obalu knihy………………………………………………..  10 Kč 

 

  
Tato Příloha č. 2 Knihovního řádu Knihovny MO Pardubice II nabývá účinnosti dne 1. 12. 2015 a zároveň ruší 

Přílohu č. 2 Knihovního řádu Knihovny MO Pardubice II ze dne 21. 5. 2014. 

 

Schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 11. 2015, usnesením č. 214. 

 



Příloha k usnesení RMO č. 215 ze dne 25. 11. 2015 

Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2015 

 
 
 
 

Název knihy, autor, rok vydání 

Naučná
/ 

beletrie 

Přírůstk
ové 
číslo 

Důvod vyřazení 

Naposledy 
půjčeno 
v roce 

(u 
zastaralých 

knih) 

1. Akvárium v kocke, - ve slovenštině, L. 
Andodi, 1969 

N 397514 Zastaralá - ve slovenštině, 
k dispozici jsou modernější 

publikace na dané téma 

2004 

2. Angličtina pro první ročník středních škol, J. 
Pytelka, 1968 

N 6492/PL Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2000 

3. Atletika encyklopédia, kolektiv autorů, 
1985 

N 281051 Zastaralá - ve slovenštině 2000 

4. Basic u mikropočítačů, J. Olehla, 1988 N 319105 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2000 

5. Cesty za Hefaistem, P. Jakeš, 1989 B 330328 Duplikát 2000 

6. Čakáme dieťatko, L. Nilsson, 1986 N 307821 Zastaralá - ve slovenštině, 
k dispozici jsou modernější 

publikace na dané téma 

2009 

7. Černý holub, L. Junková, 1992 B 348198 Opotřebená  

8. Český ráj (černobílé fotografie), J. Pacovský, 
1970 

N 171871 Zastaralá 2001 

9. Dále a levněji, W. Ježewski, 1980 N 234726 Opotřebená  

10. Dobrá mysl, H. Šmahelová, 1968 B 284976 Opotřebená, duplikát  

11. Doktor a jeho přátelé, J. Pejša, 1987 B 301171 Duplikát  

12. Ekonomická geografie Československa, V. 
Häufler, 1984 

N 278159 Zastaralá 2000 

13. Encyklopédia spisovateľov sveta, kol.  
autorů, 1987 

N 308342 Multiplikát- ve slovenštině  

14. Encyklopédia spisovateľov sveta, kol.  
autorů, 1987 

N 308343 Multiplikát- ve slovenštině  

15. Encyklopedie mladé ženy, kolektiv, 1972 N 391103 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2004 

16. Futbal encyklopédia, F. Korček, 1986 N 292783 Zastaralá - ve slovenštině 2006 

17. Honba za Phoebe, R. Macdonald, 1972 B 4970/PL Duplikát  

18. Hygiena duševního života, j. Doležal, 1964 N 391125 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2006 

19. Imperátorka Hannah 2, P. Sulitzer, 1994 N 365238 Duplikát  

20. Istrie a Kvarner, D. Čulič, 1967 N 935/PL Opotřebená, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

 

21. Jak založit herbář, E. Hoffmannová, 1984 N 275925 Duplikát  

22. Jako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny, M. 
Lhotská, 1987 

N 305440 Opotřebená, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

 



  

23. Jantarové sny, Z. Jurjev, 1980 B 5267/PL Zastaralá 2000 

24. Ještě jednou o delfínech, L. Dilov, 1980 B 5262/PL Opotřebená  

25. Jugoslávie, N. Heřmanová, 1984 N 271135 Opotřebená, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

 

26. Kniha o velkých sběratelích, P. Cabanne, 
1971 

N 157117 Zastaralá 2000 

27. Krajem Fráni Šrámka, Z. Menec, 1984 N 269963 Opotřebená  

28. Květiny našich domovů, F. Jirásek, 1973 N 175397 Opotřebená, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

 

29. Kvítko ze skleněné hory, F. Lazecký, 1972 B 161651 Zastaralá 2000 

30. Lev nie je kráľom zvierat, J. Vágner, 1988 N 312934 Zastaralá - ve slovenštině, 
k dispozici jsou modernější 

publikace na dané téma 

2005 

31. Mahulena, krásná panna, J. Seifert, 1982 B 282966 Duplikát  

32. Manželkou matčina milence, d´Henriová, 
1994 

B 388938 Duplikát  

33. Moře času, J. Veis, 1986 B 5261/PL Opotřebená  

34. Muzea a galérie v ČSR, V. Pubal, 1985 N 282355 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2005 

35. Naše dějiny v datech, J.Koudelková, 1987 N 305393 Duplikát  

36. Naše izbové kvetiny, L. Lelkes a kol., 1987 N 304952 Zastaralá - ve slovenštině, 
k dispozici jsou modernější 

publikace na dané téma 

2009 

37. Nauka o pohybu, J. Kröschlová, 1975 N 190915 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2000 

38. Nouzové opravy na cestě, St. Ryba, 1979 N 229695 Zastaralá 2010 

39. Obývací pokoj, J. Bárta, 1987 N 307358 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2004 

40. Olympijské hry v obrazech (fotografie), V. 
Dobrovodský, 1980 

N 235885 Zastaralá 2010 

41. Otazníky kolem čtyř stěn, A. Bohmannová, 
1980 

N 241311 Zastaralá,  k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2004 

42. Otevřte a uvidíte, M. Barták, 1983 B 718/PL Opotřebená  

43. Panoráma populární hudby 1918/1978, L. 
Dorůžka, 1981 

N 250583 Duplikát  

44. Pleteme, strojové pletení, D. Pospíchalová, 
1982 

N 251828 Zastaralá 2000 

45. Pod tíhou života, V. Javořická, 1994 B 5606/PL Opotřebená  

46. Podzimní ples, M. Unt, 1988 B 318430 Zastaralá 2000 

47. Poplach v kovářské uličce, V. Řezáč, 1961 B 101/PL Multiplikát  

48. Poplach v kovářské uličce, V. Řezáč, 1981 B 244826 Multiplikát  

49. Popraviště, Č. Ajtmatov, 1986 B 321750 Zastaralá 2002 



 

 

50. Pouště, džungle a hory mých snů, J. Niedl, 
1979 

N 226635 Zastaralá 2000 

51. Pravidla českého pravopisu, 
Československá akademie věd, 1974 

N 181665 Opotřebená, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

 

52. Prázdniny (leporelo), 1990 B 6980/PL Opotřebená  

53. První rok dítěte, M. Matoušek, 1980 N 239229 Duplikát  

54. Předtucha, M. Pujmanová, 1979 B 215844 Duplikát  

55. Přemožitelé času, M. Codr, 1989 N 335263 Duplikát  

56. Psaní na stroji všemi deseti, V. Freml, 1964 N 397516 Zastaralá 2002 

57. Rok 2000 – život s počítači, Z. Matějka, 
1987 

N 308915 Zastaralá,  k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2005 

58. Rukovět´ zahrádkáře, Mára a kol., 1979 N 225131 Zastaralá,  k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2000 

59. Růže z pražských trhů, kolektiv autorů, 
1981 

N 242130 Zastaralá 2003 

60. Salón s robertkem, I. Jedlička, 1991 B 344381 Duplikát  

61. Snoubenci, manželé, rodiče a děti, K. Galla, 
1984 

N 277868 Zastaralá,  k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2000 

62. Sovák počtvrté, J. Sovák, 1999 N 400301 Duplikát  

63. Sovák podruhé, J.Sovák, 1998 N 387790 Duplikát  

64. Starosti s dospíváním, R. Konečný, 1968 N 391112 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2002 

65. Škola pletenia a háčkovania, M. 
Maksimovová, 1986 

N 297062 Zastaralá - ve slovenštině, 
k dispozici jsou modernější 

publikace na dané téma 

2002 

66. Štěně Solo, H. Lawick, 1980 B 229390 Zastaralá 2000 

67. Švýcarský Robinson, J. Wyss, 1987 B 313805 Duplikát  

68. Tajemná Řásnovka, J. Foglar, 1965 B 339200 Duplikát  

69. Trápení s klarinetem, A. Alexin, 1978 B 215890 Zastaralá 2000 

70. Údolí rozhodnutí I., M. Davenportová, 1992 B 369645 Duplikát  

71. Údolí rozhodnutí II., M. Davenportová, 
1992 

B 369640 Duplikát  

72. Vel‘ký obrazový atlas dopravy, J. Tůma, 
1980 

N 269547 Zastaralá - ve slovenštině 2004 

73. Vesmírní diplomaté, kolektiv autorů, 1990 N 339153 Zastaralá 2003 

74. Vlče, Z. Adla, 1979 B 224471 Zastaralá 2001 

75. Voják Suhren, G. Vring, 1980 B 311126 Zastaralá 2000 

76. Z červené knihovny, M. Nováková, 1991 B 344710 Opotřebená  

77. Za námi jdou medvědi, V. Astafjev, 1983 B 260140 Zastaralá 2000 

78. Za ptačím voláním, L. Mühlstein, 1986 N 299028 Zastaralá, k dispozici jsou 
modernější publikace na dané 

téma 

2000 

79. Zločin s rozumem, V. Škutina, 1990 B 339487 Duplikát  

80. Zvířata celého světa, J. Volf, 1987 N 307340 Duplikát  



Příloha k usnesení RMO č. 216 ze dne 25. 11. 2015 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Mateřská škola Odborářů Pardubice Polabiny III 
zastoupená Bc. Ivanou Vondrákovou, ředitelkou mateřské školy  
se sídlem Odborářů 345 - Polabiny III, 530 09 Pardubice 
IČ 70941921 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 
 

I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 5000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho 
bankovní účet č: 12239561/0100. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 216 
ze dne 25. 11. 2015. 
 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Bc. Ivana Vondráková 
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Příloha k usnesení RMO č. 218 ze dne 25. 11. 2015 
 

 

Projekt č. 8/2015             Organizace Vánočních akcí v Městském obvodě   

Pardubice II v roce 2015 

 
Organizátor :     Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Pokračovat v tradici zavedených Vánočních akcí v obvodě. 
                              
Cílová skupina:  Občané městského obvodu.  
 
Organizace:    Městský obvod zorganizuje Vánoční akce jako vlastní aktivity. Samotný přichystaný 

program se bude odehrávat ve dvou dnech, a to 27. 11. 2015 a 24. 12. 2015.   
 V pátek 27. 11. 2015 budou slavnostně rozsvíceny vánoční stromy v městském obvodě. 

V prostoru centra Polabiny 2 bude zajištěn program se zpíváním vánočních koled za 
účasti dětí ZŠ městského obvodu.  

 Další součástí programu Vánočních akcí bude připravený tradiční Štědrovečerní koncert 
s tématikou vánočních koled, který se uskuteční 24. 12. 2015 v jedenáct hodin 
v prostranství Na pergole. 

 
Termín:              Pátek 27. 11. 2015 /17.00 hodin/ - Slavnostní rozsvícení vánočních stromů  
  Čtvrtek 24. 12. 2015 /11.00 hodin/ - Štědrovečerní koncert Na pergole 
 
Zveřejnění:        Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

v Pravobřežním zpravodaji, na Face-Booku a na webových stránkách městského obvodu, 
vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě. 

             
Financování:     Výdaje na organizaci Vánočních akcí hradí Městský obvod Pardubice II  
                            z rozpočtu na rok 2015. 
                             
Rozpočet:          150.000,- Kč 
 
Výdaje:              Výdaje vynaložené na technické a materiálové zabezpečení (např. pořízení osvětlení 

vánočních stromů, úhrada koncertu, ozvučení akce, pohoštění atd.). 
 
Úhrady:             Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb a 

nákupů, případně nákupů v hotovosti.          
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 11. 2015  
usnesením č. 218. 
 
 
 
starosta                                                                                
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 219 ze dne 25. 11. 2015 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 6/2015     Organizace promenádních koncertů  

         v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 

 
 

 

 

Tímto dodatkem se mění složení výdajů v Projektu č. 6/2015 – Organizace promenádních koncertů 

v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 takto: 

 

Výdaje:   dohoda o provedení práce  5.000,- Kč 

  služby – úhrady koncertů  52.000,- Kč 

  poplatky OSA    8.000,- Kč 

 

 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 11. 2015  

usnesením č. 219. 

 

 

 

starosta                                                                                
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Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 220 ze dne 25. 11. 2015 

 

Dodatek č. 2 

k Projektu č. 7/2015     Organizace Staročeské pouti 

         v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 

 
 

 

 

Tímto dodatkem se mění rozpočet Projektu č. 7/2015 – Organizace Staročeské pouti v Městském 

obvodě Pardubice II v roce 2015 na 389 400 Kč. 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 11. 2015  

usnesením č. 220. 

 

 

 

 

starosta                                                                                
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Příloha č. 3 k usnesení RMO č. 221 ze dne 25. 11. 2015 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 5/2015     Organizace Dne dětí v městském obvodě Pardubice II  

 v roce 2015 

 
 

 

 

Tímto dodatkem se mění složení výdajů v Projektu č. 5/2015 – Organizace Dne dětí v městském obvodě 

Pardubice II v roce 2015 takto: 

 

Výdaje:   dohoda o provedení práce     1 500 Kč 

  služby      24 500 Kč 

  /podium, atrakce pro děti, kulturní vystoupení apod./ 

  materiál       1 500 Kč 

  věcné dary – odměny pro děti do soutěží 12 000 Kč 

  odvod DPH          500 Kč 

 

 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 25. 11. 2015  

usnesením č. 221. 

 

 

 

starosta                                                                              



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 20 913,0

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 977,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 064,7)

Správní poplatky 150,0

Místní poplatky 9 700,0

 - poplatky ze psů 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 200,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 10,0

Přijaté sankční platby 70,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0

Příjmy ostatní 10,0

Příjmy knihovna 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  31 703,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 8 300,0

CELKEM 40 003,0

SOCIÁLNÍ FOND -347,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 39 655,5

Příloha k usnesení RMO č. 224 ze dne 25. 11. 2015

Návrh rozpočtu MO Pardubice II

na rok 2016

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Návrh rozpočtu



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 434,0

Platy zaměstnanců 4 750,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 300,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 2 050,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 175,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 205,0

Pohonné hmoty 20,0

Služby pošt 300,0

Služby telekomunikací 50,0

Poplatky bance 50,0

Školení, vzdělávání 100,0

Ostatní služby 399,0

 -  příspěvek na stravování (99,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (300,0)

Opravy a udržování ÚMO 300,0

Cestovné 25,0

Pohoštění 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0

Zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 769,0

Energie (voda, el. energie) 40,0

Poradenství, konzultace, studie       60,0

Péče o zeleň 4 600,0

- zeleň (2 500,0)

- seč trávníků (2 100,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0

Odpady 1 450,0

- zeleň (100,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (250,0)

- komunální odpad (1 100,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 400,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická (200,0)

- doplnění herních prvků (100,0)

- drobné investice (100,0)

Středisko úklidových prací 1 719,0

  - platy zaměstnanců 1 100,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 392,0

  - ochranné pomůcky 60,0



  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 50,0

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0

  - služby telekomunikací 5,0

  - ostatní služby 52,0

    - příspěvek na stravování (42,0)

    - ostatní služby (10,0)

  - opravy a udržování 20,0

27  DOPRAVA 15 593,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0

Investice - doprava 11 493,0

- Družby (11 382,0)

- investice ostatní vč. PD (111,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 330,0

Rezerva na dotace - školství 60,0

Rezerva na dotace - sport 120,0

Rezerva na dotace - kultura 60,0

Rezerva na dotace 40,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 50,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 928,0

Knihovna 1 033,0

- platy zaměstnanců 400,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 150,0

- knihy 130,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0

- poštovné 4,0

- služby telekomunikací 15,0

- ostatní služby 84,0

   - příspěvek na stravování (14,0)

   - ostatní služby (70,0)

- opravy a udržování 100,0

- akce knihovny 20,0

Koncerty na Pergole 65,0

Staročeská pouť 300,0

Vánoční akce 80,0

Masopust 25,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0

Polabinské čarodějnice 20,0

Den dětí 40,0



Drakiáda 5,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 115,0

Rezerva na akce obvodu 100,0

REZERVY                                                                      1 601,5

Rezerva rady městského obvodu 40,0

Rezerva starosty 40,0

Rezerva místostarosty 20,0

Rezerva rozpočtu 1 501,5

VÝDAJE   CELKEM 39 655,5

1. Příjmová část Návrh rozpočtu

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
347,5

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015 46,0

PŘÍJMY CELKEM 393,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 203,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 123,0

Příspěvek na ozdravný program 43,0

Poplatky za vedení účtu 2,0

Rezerva fondu 22,5

VÝDAJE CELKEM 393,5

na rok 2016
(v tis. Kč)

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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Příloha k usnesení RMO č. 225 ze dne 25. 11. 2015 
 

Městský obvod Pardubice II  

 

 

Rozpočtový výhled na roky 2017-2020 
 

 
Hospodaření městského obvodu se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, daňovými zákony, Statutem 
města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem města a městských obvodů,  
a dalšími platnými právními předpisy. 
Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, se rozpočtový výhled sestavuje zpravidla na 2 až 5 let 
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. V souladu s tímto ustanovením je 
zpracován návrh rozpočtového výhledu městského obvodu na roky 2017-2020.  
Rozpočtový výhled na období let 2017-2020 obsahuje souhrnné základní údaje  
o předpokládaných příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů. 
Při zpracování výhledu bylo vycházeno z aktuální výše rozpočtu, fiskálního výhledu ČR, ze 
současného stavu legislativy (zákony, obecně závazné vyhlášky) a z dosavadních poznatků  
a vývoje. 
 

A. Finanční zdroje 

- vycházejí z ustanovení přílohy č. 3 statutu města a zahrnují předpokládané příjmy 
běžného roku, předpokládaný zůstatek finančních prostředků roku předchozího  
a tvorbu sociálního fondu 

 
1. Běžné příjmy 

- podíl na daňových příjmech města k zabezpečení základní činnosti městského 
obvodu, na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy  

- správní a místní poplatky 
- účelová dotace na zabezpečení voleb (v případě jejich konání) 
- ostatní příjmy – sankční platby, příjmy z úroků, podíl na platbách za umístění 

reklamních zařízení na území obvodu, podíl na nájemném z pozemků, příjmy 
z činnosti knihovny, příjmy z prodeje dřeva .... 

 
2. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku 

- zůstatek finančních prostředků k 31.12. předchozího roku 
- vyrovnání vzájemných finančních vztahů mezi rozpočtem města a městského 

obvodu za předchozí rok 
 

3. Tvorba sociálního fondu 

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny každoročně 
schvalované zastupitelstvem městského obvodu 
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Ve výhledu je uvažován nárůst sdílených daní (označeno jako „transfer daní“) každoročně  
o 4 %, což vychází z fiskálního výhledu ČR. U podílu na odpady je uvažován pravidelný pokles, 
jelikož každoročně ubývá poplatníků a tím dochází ke snížení odvodu do rozpočtu města. 
Ve stejné výši jsou uvažovány správní a místní poplatky, jejichž navýšení by bylo možné 
pouze za předpokladu zvýšení jejich sazeb, což se zatím neočekává. V případě ostatních 
běžných příjmů je předpokládán nepatrný růst, stejně jako v případě přídělu do sociálního 
fondu. 
Ve všech letech je předpokládán stejný zůstatek z předchozího roku (ve výši rezervy).  
 

B. Výdaje 

- jejich rozdělení je dáno rozsahem práv a povinností vyplývajících z příslušných zákonů 
a ustanovení statutu města, přičemž městský obvod je oprávněn uzavírat jen takové 
závazkové vztahy, jejichž financování je zabezpečeno 

 
1. Běžné výdaje 

- na provoz úřadu městského obvodu (zabezpečení činností v oblasti státní správy  
a samosprávy) 

- na oblast životního prostředí (péče o zeleň, veřejná prostranství, problematika 
odpadů) 

- na oblast dopravy (opravy a udržování komunikací a související práce) 
- na oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů 

• podpora aktivit formou dotací, případně darů 

• zabezpečení vlastních akcí obvodu 
- na zajištění provozu a činností zřízených organizačních složek (knihovna, středisko 

úklidových prací) 
- ostatní – rezerva rady městského obvodu, starosty, místostarosty 
 

2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 

 
3. Rezervy 

- jedná se o rezervu rozpočtu (vyčlenění finančních prostředků s ohledem na 
finanční toky v průběhu roku tak, aby nedošlo k platební neschopnosti) 

 
U všech výdajů (kromě ostatních, tj. kromě rezerv rady, starosty a místostarosty) je uvažován 
meziroční nárůst o 1 %. Rezerva rozpočtu je podle dosavadních zkušeností v uváděné výši 
dostačující, je tedy ve všech letech předpokládána ve stejné výši. Prostředky na investice 
jsou dány jako rozdíl mezi výší prostředků na pokrytí běžných výdajů a na tvorbu rezervy a 
celkovými zdroji. 
 
Ve všech letech jsou předpokládané výdaje kryty předpokládanými zdroji. 
 

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v tabulce. 
 
 
 

 

 



Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 34 147,0 35 718,0 36 635,0 37 951,0

1. Běžné příjmy 32 997,0 34 571,0 35 491,0 36 810,0

z toho transfer daní 29 097,0 30 261,0 31 471,0 32 730,0

- odvod podílu na odpady -6 950,0 -6 900,0 -6 850,0 -6 800,0

transfer dotace na volby 350,0 700,0 350,0 350,0

poplatky 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

ostatní 500,0 510,0 520,0 530,0

2. Zůstatek z předchozího roku 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

3. Tvorba sociálního fondu -350,0 -353,0 -356,0 -359,0

VÝDAJE CELKEM 34 147,0 35 718,0 36 635,0 37 951,0

1. Běžné výdaje 25 710,0 26 320,0 26 220,0 26 480,0

z toho provoz úřadu MO 9 950,0 10 400,0 10 150,0 10 250,0

 - z toho zajištění voleb (350,0) (700,0) (350,0) (350,0)

oblast životního prostředí 7 650,0 7 730,0 7 800,0 7 880,0

oblast dopravy 4 150,0 4 200,0 4 250,0 4 300,0

oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů 1 250,0 1 260,0 1 270,0 1 280,0

knihovna 910,0 920,0 930,0 940,0

středisko úklidových prací 1 700,0 1 710,0 1 720,0 1 730,0

ostatní 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy 6 937,0 7 898,0 8 915,0 9 971,0

3. Rezerva 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Projednáno a schváleno v RMO dne 25.11.2015 usnesením č. 225.

Rozpočtový výhled MO Pardubice II na roky 2017 - 2020

(uvedeno v tis. Kč)
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