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

Zpráva pro 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

20. 3. 2018

Předkladatel:

Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpracoval:

Ing. arch. Jaroslav Menšík

Číslo zprávy:

1

Zpráva starosty o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu
Pardubice I.
Důvodová zpráva
-

bude předložena na stůl

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

Zpráva pro 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

20. 3. 2018

Číslo zprávy:

Předkladatel:

PhDr. Andrea Troníčková, předsedkyně finančního výboru

Zpracoval:

Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno:

ve finančním výboru dne 9. 3. 2018 a v RMO dne 19. 3. 2018
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Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017
(Rozpočtové opatření č. 5)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
1. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 (rozpočtové opatření č. 5) dle přeloženého
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Důvodová zpráva:
Vytvoření příjmové položky „Transfer z MO Pardubice II za pomoc JSDH“
Jedná se o vytvoření příjmové položky „Transfer z MO Pardubice II za pomoc JSDH“ ve výši Kč
5 000,- v souvislosti s pomocí JSDH MO I při vytopení budovy úřadu MO II.
Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR“
Jedná se o snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR“ o částku
ve výši Kč 511 000,-.
Vytvoření příjmové položky „Dotace ze SR na volbu Prezidenta ČR“
Jedná se o vytvoření příjmové položky „Dotace ze SR na volbu Prezidenta ČR“ ve výši
Kč 511 000,-.
Navýšení položky financování „Zapojení prostředků z roku 2017“
Jedná se o navýšení položky financování „Zapojení prostředků z roku 2017“ o částku ve výši Kč
5 937 000,-. Stav bankovních účtů k 31. 12. 2017 činil Kč 17 295,9 tis., přičemž ve schváleném
rozpočtu na rok 2018 byla zapojena částka ve výši Kč 3 000 tis.
Navýšení položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa
Jedná se o navýšení položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku
ve výši Kč 5 000,- v souvislosti s transferem z rozpočtu MO Pardubice II za pomoc při vytopení
budovy úřadu MO II.
Navýšení výdajové položky „Péče o stromy – realizace mikroinjektáže stromů“ v rámci kapitoly
15 – Životní prostředí
Jedná se o navýšení výdajové položky „Péče o stromy – realizace mikroinjektáže stromů“
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o Kč 20 000,- na realizaci této akce.

Navýšení výdajové položky „Údržba Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí
Jedná se o navýšení výdajové položky „Údržba Tyršovy sady“ v rámci kapitoly 15 – Životní
prostředí ve výši Kč 210 000,- z nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2017 v souvislosti
s nárůstem výdajů na likvidaci škod způsobených vandaly.
Navýšení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí
Jedná se o navýšení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku
ve výši Kč 191 000,- v souvislosti s dofinancováním nákladů za prosinec 2017 na
velkoobjemové kontejnery (Kč 47 tis.), na výsyp odpadkových košů PE (Kč 37 tis.) a na obsluhu
a výsyp košů (Kč 107 tis.).
Vytvoření výdajové položky „Nové stojany na kola v ul. Sladkovského“ v rámci kapitoly 15 –
Životní prostředí
Jedná se o vytvoření výdajové položky „Nové stojany na kola v ul. Sladkovského“ v rámci
kapitoly 15 – Životní prostředí na úhradu osazení 29 ks stojanů na kola na pilotní ulici
Sladkovského projektu „300 stojanů v Pardubicích“ ve výši Kč 190 000,-. Ostatní stojany na
území MO Pardubice I budou hrazeny z rozpočtu statutárního města Pardubice.
Navýšení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí
Jedná se o navýšení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku
ve výši Kč 191 000,- v souvislosti s dofinancováním nákladů za prosinec 2017 na
velkoobjemové kontejnery (Kč 47 tis.), na výsyp odpadkových košů PE (Kč 37 tis.) a na obsluhu
a výsyp košů (Kč 107 tis.).
Snížení výdajové položky „Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží“ v rámci kapitoly
27 – Doprava
Jedná se o snížení výdajové položky „Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží“
v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 1 500 000,- vzhledem k předpokládané
realizaci až v roce 2019.
Vytvoření výdajové položky „Úprava povrchového odvodnění v ul. Jindřišská a ul. Jiřího
z Poděbrad“ v rámci kapitoly 27 – Doprava
Jedná se o vytvoření výdajové položky „Úprava povrchového odvodnění v ul. Jindřišská a v ul.
Jiřího z Poděbrad“ v rámci kapitoly 27 – Doprava ve výši Kč 1 200 000,- na pokrytí
předpokládaných nákladů na realizaci akce.
Vytvoření výdajové položky „Oprava chodníku ul. Jungmannova“ v rámci kapitoly 27 – Doprava
Jedná se o vytvoření výdajové položky „Oprava chodníku ul. Jungmannova“ v rámci kapitoly 27
– Doprava ve výši Kč 430 000,- na realizaci opravy tohoto chodníku.
Vytvoření výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na
Okrouhlíku, Studánecká – I. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava
Jedná se o vytvoření výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na
Okrouhlíku, Studánecká – I. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava ve výši Kč 6 000,- na úhradu
autorského dozoru.
Vytvoření výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na
Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava
Jedná se o vytvoření výdajové položky „Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na
Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa“ v rámci kapitoly 27 – Doprava ve výši Kč 5 400 000,- na
realizaci této akce.
Navýšení rezervy rozpočtu
Jedná se o snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 210 000,-. Po I. změně rozpočtu MO
Pardubice I bude činit rezerva rozpočtu částku ve výši Kč 621 500,-.

Výsledkem 1. změny rozpočtu je:
• Vytvoření příjmové položky „Transfer z rozpočtu MO Pardubice II za pomoc JSDH“
ve výši Kč 5 000,• Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR“ o částku
ve výši Kč 511 000,• Vytvoření příjmové položky „Dotace na volbu Prezidenta ČR“ ve výši Kč 511 000,• Navýšení položky financování „Zapojení prostředků z roku 2017“ o částku ve výši
Kč 5 937 000,• Navýšení výdajové položky „Provoz JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa
o částku ve výši Kč 5 000,• Navýšení výdajové položky „Péče o stromy – realizace mikroinjektáže stromů“
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 20 000,• Navýšení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí
o částku ve výši Kč 191 000,• Vytvoření výdajové položky „Nové stojany na kola v ul. Sladkovského“ v rámci
kapitoly 15 – Životní prostředí ve výši Kč 190 000,• Vytvoření výdajové položky v rámci kapitoly 27 – Doprava – „Úprava povrchového
odvodnění v ul. Jindřišská a ul. Jiřího z Poděbrad“ ve výši Kč 1 200 000,• Vytvoření výdajové položky v rámci kapitoly 27 – Doprava – „Oprava chodníku ul.
Jungmannova“ ve výši Kč 430 000,• Vytvoření výdajové položky v rámci kapitoly 27 – Doprava – „Rekonstrukce
vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – I. etapa“
ve výši Kč 6 000,• Vytvoření výdajové položky v rámci kapitoly 27 – Doprava – „Rekonstrukce
vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa“
ve výši Kč 5 400 000,• Snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 210 000,-.

Příloha
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 – tabulka

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

Zpráva pro 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

20. 3. 2018

Číslo zprávy:

Předkladatel:

Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpracoval:

H. Pechmanová, M. Tomanová, Bc. P. Víšek, Pavlína Stuchlíková

Projednáno:

bude projednáno v RMO 19. 3. 2018
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Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy
zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2017
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období
2014 až 2018 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a
výborech v roce 2017:
Komise pro rozvoj městského obvodu
PaedDr. Hana Tomanová
MUDr. Tomáš Sýkora
Ing. Ivan Herynk
Michal Pilař
Jiří Novotný

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

800,800,600,400,200,-

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu
Mgr. Renata Janecká
Kč 1 000,Ing. Přemysl Kunt
Kč 800,Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Kč 600,René Živný
Kč 200,Štefan Švestka
Kč 600,Finanční výbor
Ing. Miroslav Mareš

Kč

Kontrolní výbor
Ing. Zuzana Klimplová
František Miláček
Pavel Nevečeřal

Kč 2 000,Kč 2 000,Kč 2 000,-

500,-

Z: Bc. Petr Víšek – ved OE
T: 31. 12. 2018
Důvodová zpráva:
Předkládáme ke schválení návrhy odměn od předsedů komisí a výborů pro jednotlivé členy
komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu městského obvodu, za

práci v roce 2017. O případných změnách v navrhovaných částkách po projednání v RMO dne
19. 3. 2018 bude informovat předkladatel na zasedání ZMO.

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

Zpráva pro 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

20. 3. 2018

Číslo zprávy:

Předkladatel:

Ludmila Ministrová, MBA

Zpracoval:

Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor

Projednáno:

Kontrolní výbor dne 28. 2. 2018
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Kontrolní zpráva č. 14 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního
výboru dne 28. 2. 2018.
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
1. s o u h l a s í
s předloženou Kontrolní zprávou č. 14 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I,
2. p o n e c h á v á v d l o u h o d o b é e v i d e n c i
usnesení č. 121Z, 126Z,
3. v y ř a z u j e z e v i d e n c e
usnesení č.: 14Z, 42Z, 99Z, 118Z, 119Z, 120Z, 122Z, 123Z, 124Z, 125Z.
Důvodová zpráva:
AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V DLOUHODOBÉ EVIDENCI
USNESENÍ:
Usnesení č. 121Z

20/12/17

pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I
schvaluje
návrh směrnice č. 10/2017 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. 126Z

20/12/17

pro 8, proti 0, zdrž. 3 (Sedlák, Klimpl, Ministrová)

Zastupitelstvo MO Pardubice I
a) s c h v a l u j e
na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, odměny za výkon funkce členům zastupitelstva s platností ode dne
1. 1. 2018 následovně:
místostarosta
Kč 14 900,člen rady
Kč 2 500,předseda výboru nebo komise
Kč 2 200,-

člen výboru nebo komise
Kč 1 700,člen zastupitelstva bez dalších funkcí
Kč
800,b) s c h v a l u j e
sčítání odměn neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností
od 1. 1. 2018 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.
AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z EVIDENCE USNESENÍ:
Usnesení č. 14 Z

2/12/14

(pro 12, proti 0, zdrž. 1)

Rada MO Pardubice I
schvaluje
ode dne 17. 12. 2014 měsíční odměny vč. příplatku:
1. místostarostka MO Pardubice I ve výši Kč 13.850,2. ostatním neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice I takto:
a) člen rady ve výši Kč 2.200,b) člen zastupitelstva ve výši Kč 600,c) předseda výboru zastupitelstva ve výši Kč 1.500,d) člen výboru zastupitelstva ve výši Kč 1.000,e) předseda komise rady ve výši Kč 1.200,f) člen komise rady ve výši Kč 900,3. odměny se dle § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích sčítají takto:
a) zastupitel + člen výboru + předseda komise (člen komise)
b) člen rady + předseda výboru (člen výboru) + předseda komise (člen komise)
c) předseda výboru + předseda komise (člen komise)
Usnesení č. 42Z

7/12/15

(pro 14, proti 0, zdrž. 1 (Bc. Stehnová))

Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
vnitřní směrnici č. 10/2015 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ dle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, s úpravou příspěvku na reprezentaci
starosty ve výši 5 500 Kč za pololetí a tajemnici ve výši 5 250 Kč.
Usnesení č. 99Z

16/02/17

(pro 14, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
poskytnutí odměn členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2014 až 2018
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci ve výborech obvodu v roce
2016 následovně:
Finanční výbor
Ing. Miroslav Mareš
Kč 1 250,Kontrolní výbor
Ing. Zuzana Klimplová
Kč 2 000,Pavel Nevečeřal
Kč 2 000,František Miláček
Kč 2 000,Z: Bc. Petr Víšek – vedoucí OE
T: 31. 12. 2017
Plnění usnesení: Odměny vyplaceny ke dni 31. 12. 2017.

Usnesení č. 118Z

20/12/17

pro 10, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu
Pardubice I.
Usnesení č. 119Z

20/12/17

pro 10, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
4. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017 dle návrhu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Usnesení č. 120Z

20/12/17

pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
1. s c h v a l u j e
rozpočet MO Pardubice I na rok 2018 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení
2. s c h v a l u j e
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 min. ve výši 1,5 % příjmů,
3. 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, ve znění uvedeném
v přílohách č. 2 a č. 3
4. 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. 2018 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 500 000,- pro
jednotlivý přesun finančních prostředků,
Usnesení č. 122Z

20/12/17

pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 123Z

20/12/17

pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice I na roky 2019 – 2022 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. 124Z

20/12/17

pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
novelizaci přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 – 2018 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 125Z

20/12/17

pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I
1. s o u h l a s í
s předloženou Kontrolní zprávou č. 13 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.: 99Z
3. v y ř a z u j e z e v i d e n c e
usnesení č.: 113Z, 114Z, 115Z, 116Z, 117Z

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

Informativní zpráva pro 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Předkladatel:

Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpracoval:

Ing. Gabriela Křížková

Vyhodnocení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Městského obvodu Pardubice I za rok 2017
Obsah:
1. Zpráva o činnosti JSDH Městský obvod Pardubice I za rok 2017
2. Příjmy a výdaje spojené s činností jednotky
1. Zpráva o činnosti JSDH Pardubice I – střed za rok 2017
Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do pěti kategorií
A – Odborná příprava
B – Plánované akce
C – Výjezdy (vyslána KOPIS krajským operačním střediskem)
D – Kontrola a údržba techniky
E - Ostatní
A. Odborná příprava (celá jednotka)
Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského
záchranného sboru ČR, členové JSDH během roku absolvovali pravidelnou povinnou
odbornou přípravu v délce 40 hodin z tematických oblastí, které vyhlásil náměstek
generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce
2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a
členů jednotek SDH podniků. Jednalo se o následující témata:
Všichni členové jednotky:
•
•

Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod
napětím do 400 V (novela).
4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).

6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým
fotovoltaickým systémem (nový).
7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením
(nový).
10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
12. Metodický list č. 9 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
•
•

Používání OOP při zásahu
Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Velitelé
•
•
•
•
•

•
•

Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy
o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla
statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a
činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky
Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod
napětím do 400 V (novela).
4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým
fotovoltaickým systémem (nový).
7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením
(nový).
10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).

•
•
•
•
•

Dálková doprava vody na místo zásahu
Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu
Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu
Používání OOP při zásahu
Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Strojníci
•
•
•
•

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo
přednostní jízdy
Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
Dálková doprava vody na místo zásahu

Ostatní odborná příprava: A
J. Chmelík, V. Pejchal, T. Balcar, Mi. Šimek, Ma. Šimek absolvovali praktickou odbornou
přípravu: „Plnění závěsného vaku vrtulníku pomocí požární techniky - pořádané HZS
Pardubického kraje

J. Chmelík, V. Pejchal absolvovali školení prevence požární ochrany pořádané HZS
Pardubického kraje (školitel plk. Mgr. Pavel Nejtek).
J. Chmelík, V. Pejchal absolvovali kurz Technik ochrany obyvatel OOT-16 s osvědčením
pořádané HZS Pardubického kraje.
V. Pejchal absolvoval kurz Velitel V-40 s osvědčením pořádané HZS Pardubického kraje.
J. Chmelík, Tomáš Balcar, Vít Musil, M. Šimek a Miroslav Janeček absolvovali kurz Strojník S-16
s osvědčením pořádaný HZS Pardubického kraje.
Praktický výcvik členů JSDH obcí v Pardubicích. Výcviku se účastnili členové JSDH MO
Pardubice 1 (Sbor dobrovolných hasičů Svítkov - Popkovice Pardubice VI), JSDH Pardubice
Rosice a JSDH Libišany. Výcvik proběhl pod vedením instruktorů z Krajského ředitelství HZS
Pardubického kraje.

B – Plánované akce,
Leden - na základě požadavku MO Pardubice I bylo provedeno měření tloušťky ledu
na Matičním jezeře a řece Chrudimce. Měření bylo provedeno u lávky u Bubeníkových sadů,
u mostu u soudu, u mlýnů a u lávky pro pěší u parku Na Špici.
Dále bylo na základě požadavku MO Pardubice I 5x provedeno vyřezání a zabezpečení tří děr
v ledu na rybníčku Čičák v parku Na Špici.

Březen - na základě požadavku MO Pardubice I bylo provedeno vyřezání náletu na břehu řeky
Chrudimky na Tyršovu nábřeží.
Dále byla na základě požadavku MO Pardubice I provedena zálivka čerstvě vysazených
stromů.
Červen - na základě požadavku MO Pardubice I byla provedena pomoc se zabezpečením
Dětského dne na Třídě míru.
Srpen - na základě požadavku MO Pardubice I byla provedeno zásobování vodou na akci
roadshow Slide Czech v ulici Gen. Svobody.

C – Výjezdy (vyslána KOPIS krajským operačním střediskem)
Celkem událostí:
Ostatní pomoc:
Technická pomoc:
Dopravní nehoda:

16
5
10
1

Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na koncertu skupiny Kabát v multifunkční aréně
Pardubice (26. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva
o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.

Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice –
Mountfield Hradec Králové v multifunkční aréně Pardubice (26. 11. 2017). Na základě
vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS
Pardubického kraje.
Ostatní pomoc – zajištění požární asistence při akci „Tradiční řemeslné trhy a rozsvícení
vánočního stromu“ na Pernštýnském náměstí Pardubice (3. 12. 2017). Na základě vyhlášky
č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického
kraje.

Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice –
HC Jihlava v multifunkční aréně Pardubice (22. 12. 2017). Na základ vyhlášky č. 247/2001
Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
Ostatní pomoc – zajištění požární ochrany na hokejovém utkání HC Dynamo Pardubice –
HC Kometa Brno v multifunkční aréně Pardubice (22. 12. 2017). Na základě vyhlášky
č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o činnosti, která byla odeslána na HZS Pardubického
kraje.

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru.
Ve spolupráci s jednotkou HZS Pardubického kraje byly zabezpečeny uvolněné plechy
na domě v ulici Zelenobranská č. p. 74 a 75. Dále bylo zajištěno a následně odstraněno
2x poškozené dopravní značení (29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla
sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru.
Ve spolupráci s jednotkou HZS Pardubického kraje bylo provedeno zajištění uvolněného
oplocení v prostoru mezi budovami ČSOB pojišťovna Masarykovo náměstí č. p. 1458 a
Magnum třída Míru č. p. 2800 (29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla
sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru.
Ve spolupráci s jednotkou HZS Pardubického kraje bylo provedeno zajištění uvolněné
střešní krytiny v ulici U Marka (29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla
sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru. Bylo
provedeno odklizení uvolněných plechů střešní krytiny v ulici S. K. Neumana (29. 10. 2017).
Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána
na HZS Pardubického kraje.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru. Bylo
provedeno zajištění uvolněných plechů na domě v ulici Jana Palacha č. p. 1093
(29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která
byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru. Bylo
provedeno zajištění uvolněné plechové střešní krytiny v obci Mikulovice v ulici Dlouhá č. p.
145 (29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu,
která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru. Bylo
provedeno odklizení vyvráceného stromu v areálu MŠ v ulici Erno Košťála č. p. 991
(29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která
byla odeslána na HZS Pardubického kraje.
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru. Bylo
provedeno odklizení 4 vyvrácených stromů na dětském hřišti v ulici Bartoňova u domu č. p.
837 (29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu,
která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů následkem silného větru. Bylo
provedeno odklizení vyvráceného stromu na dětském hřišti v ulici Jana Zajíce u domu č. p.
986 (29. 10. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu,
která byla odeslána na HZS Pardubického kraje.

Technická pomoc – odstranění následků prasklého vodovodního řádu. Byla provedena
likvidace následků prasklého vodovodního řádu v budově úřadu MO Pardubice II v ulici
Chemiků č. p. 128. Dále byl zajištěn dovoz a instalace vysoušečů. (15. 12. 2017).
Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která byla odeslána
na HZS Pardubického kraje.

Dopravní nehoda – odstranění následků dopravní nehody. Bylo provedeno odstranění
následků nehody dvou osobních automobilů na křižovatce ul. Palackého – třída Míru. Bylo
provedeno protipožární zajištění automobilů a po vyšetření PČR byl proveden úklid vozovky
(15. 12. 2017). Na základě vyhlášky č. 247/2001 Sb. byla sepsána zpráva o zásahu, která
byla odeslána na HZS Pardubického kraje.

D – Kontrola a údržba techniky
Kontrola a údržba probíhala pravidelně každý pátek a následující den po výjezdu.

E – Ostatní
1. Preventivně výchovná činnost






Dětský den - ZŠ Svítkov (pořádáno SRDPŠ) (24. 5. 2017)
Aviatická pouť (3. a 4. 6. 2017)
Vědeckotechnický jarmark (pořádáno UPa Pardubice) (8. 6. 2017)
Modrý kemp (17. 6. 2017)
Veletrh sociálních služeb (pořádáno statutárním městem Pardubice) (16. 8. 2017)
Naši hasiči reprezentovali Městský obvod Pardubice I s prevencí požární ochrany
ve spolupráci OSH Pardubice. Dále se na akci účastnili příslušníci Krajského ředitelství
HZS Pardubického kraje jako odborní garanti.






Dětská Univerzita (pořádáno UPa Pardubice) (27. 8. 2017).
Prevence PO pro děti (pořádáno s DDM Beta Pardubice) (20. a 21. 9. 2017)
Noc vědců (pořádáno UPa Pardubice) (6. 10. 2017)
Prevence požární ochrany pro seniory (6. 12. 2017)

Témata:
• Ukázka požární techniky – výstroj a výzbroj
• Ohlášení mimořádné události
• Jak se zachovat při vzniku mimořádné události
• Teorie hoření, třídy požárů
• Základní principy hašení
• Používání hasicích přístrojů včetně vhodnosti použití
• Ukázka hašení hořícího oleje vodou

2. Požární dozor na akcích pořádaných Kulturním centrem Pardubice
20. 5. 2017
Pohádkové království - Zámek Pardubice
2. 6. 2017
Pernštýnská noc - Pernštýnské náměstí
8. 6. 2017
Zrcadlo umění - Pernštýnské náměstí a Příhrádek
9. 6. 2017
Zrcadlo umění - Třída Míru
10. 6. 2017
Zrcadlo umění Pernštýnské náměstí
12. 8. 2017
Festival chutí vůní a řemesel - Zámek Pardubice
5. - 7. 10. 2017
Podzimní městské slavnosti – Pernštýnské náměstí
2. - 3. 12. 2017
Rozsvěcení vánočního stromu – Pernštýnské náměstí
16. – 23. 12. 2017 Adventní trhy – Pernštýnské náměstí
Externí školení se získáním osvědčení (financováno z projektu Vzdělávání členů jednotek
požární ochrany v Pardubicích CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002927)
V rámci řešení tohoto projektu byly vypsány výběrová řízení na dodávku výukových materiálů.
Dále byl na základě vyhodnocení nabídek při výběrovém řízení vybrán dodavatel pro dodávku
první části výukového materiálu.
Bylo dodáno:
1x motorová pila Husqvarna
2x ochranná přilba pro práci s motorovou pilou
2x protiprořezový oblek pro práci s motorovou pilou
4x lezecký postroj
2x dýchací přístroj
2x digitální ruční radiostanice
1x sada vakuových dlah
1 x vakuové nosítka
1x digitální fotoaparát

2. Příjmy a výdaje spojené s činností jednotky
I.

Provoz jednotky JSDH
Příjmy v roce 2017
Dotace z rozpočtu Pk na nákup kalového čerpadla včetně příslušenství – Kč 10 000,Příjmy z prodeje dřeva pokáceného hasiči – Kč 13 647,Příjem ze smlouvy o požárním dozoru – Kč 6 050,- vč. DPH
Celkem příjmy na provoz JSDH za rok 2017 – Kč 29 697,Výdaje v roce 2017
Ochranné pracovní pomůcky (2 ks speciálních obleků, rukavice, trička) – Kč 38 033,Kalové čerpadlo včetně příslušenství – Kč 15 695,Nákup materiálu (prodlužovačka, hasivo) – Kč 9 592,Pohonné hmoty – Kč 9 312,Nákup ostatních služeb (smlouva na FIREPORT) – Kč 3 025,Opravy a udržování (oprava motorové pily) – Kč 1 428,Celkem výdaje na provoz JSDH za rok 2017 – Kč 77 085,-

II. Projekt Vzdělávání členů JSDH v Pardubicích
Dotace z ESF a SR na projekt „Vzdělávání členů JSDH v Pardubicích“ ve výši
Kč 412 666,81.
Celkem příjmy na projekt „Vzdělávání členů JSDH“ za rok 2017 – Kč 412 666,81.
Z výdajů prozatím ostatní osobní výdaje manažerů projektu - Kč 100 430,Celkem výdaje na projekt „Vzdělávání členů JSDH“ za rok 2017 – Kč 100 430,Náklady na vybavení jednotky pro potřeby vzdělávání členů JSDH a náklady na zajištění
vzdělávacích kurzů budou hrazeny z rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018.

