
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
                                                                

Z á p i s 
z 22. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 7.3.2012 v 16:30 hodin 

v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 
 

Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný /od 16:40          
                 hod./, Ing. Jaroslav Vávra /od 17:00 hod./  
                 Miroslava Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
     Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Program zastupitelstva dne 28.3.2012 
                 2. Vyvěšení tibetské vlajky 
                 3. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a technických 
                     zařízení za rok 2011 
                 4. Čerpání rezervy starosty a místostarosty 
                 5. Poskytování informací v roce 2011 
                 6. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2011 
                 7. Příspěvky z rozpočtu na rok 2012 
                 8. Poskytnutí finančního daru 
                 9. Umístění lunaparků 
               10. Předzahrádka 
               11. Nebytové prostory 
               12. Akce v knihovně 
               13. Provozní řád tržiště a tržních míst 
               14. Čerpání rozpočtu k 29.2.2012 
               15. Diskuse 
 
1. Program zastupitelstva dne 28.3.2012 
Starosta seznámil členy rady s navrženým programem jednání zastupitelstva, další návrh programu nebyl 
vznesen. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 217 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 28.3.2012: 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011 
3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28.2.2012   
4. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2011 
5. Informativní zprávy 
6. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 3 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyvěšení tibetské vlajky 
Vyvěšení tibetské vlajky uvedl starosta s tím, že byla vyvěšována i v minulých letech. Hlasováno 
o návrhu: 
 



Usnesení č. 218 
Rada městského obvodu schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2012 na budově Úřadu 
městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 3 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a technických zařízení za rok 2011 
Zprávu uvedla M. Boháčková s tím, že ještě v r. 2012 bude vybrán výtěžek z provozování VHP a JTZ dle 
platného zákona do 31.12.2011. Povinností je rozhodnout o konkrétním použití těchto finančních 
prostředků. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 219 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh na použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2011 a   
doporučuje jej použít jako podíl na financování oprav a udržování komunikací v roce 2012 
- ukládá předložit návrh ke schválení zastupitelstvu městského obvodu. 
T: 28.3.2012 
Z: Ing. Střižíková, ved. OE  
Výsledek hlasování:                                                                       pro 3 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Čerpání rezervy starosty a místostarosty 
Jednotlivé návrhy přednesl starosta a místostarosta. Nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 220 
Rada městského obvodu  
- schvaluje čerpání finančních prostředků jako příspěvek na nákup materiálu na slavnostní 
zahájení školního roku  2012/2013 ve výši 10 000 Kč z rezervy starosty v rozpočtu r. 2012   
(přesun z rezervy starosty do kapitoly školství, mládež, tělovýchova) Střední odborné škole   
cestovního ruchu, s.r.o., U Josefa 118 v Pardubicích 
- schvaluje návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru z rezervy starosty v rozpočtu 
MO Pardubice II na rok 2012 (přesun z rezervy starosty do kapitoly vnitřní správy) ve výši 
10 000 Kč Rybářskému sportovnímu klubu Pardubice-Polabiny na IV. ročník soutěže v lovu 
udicí pro závodníky nad 50 let „VETERAN CUP“ 
- schvaluje návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru z rezervy starosty v rozpočtu   
MO Pardubice II na rok 2012 (přesun z rezervy starosty do kapitoly vnitřní správy) ve výši   
5000 Kč Tanečnímu divadlu Heleny Machové na mezinárodní soutěžní festival   
INTERNATIONAL FESTIVAL JAZZ DANCE OPEN 2012 
- schvaluje návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru z rezervy místostarosty  
v rozpočtu MO Pardubice II na rok 2012 (přesun z rezervy místostarosty do kapitoly vnitřní   
správy) ve výši 5000 Kč TyfloCentru, o.p.s, se sídlem nábř. Závodu míru 1961 v Pardubicích,   
na činnost a poskytování služeb pro zdravotně postižené 
- ukládá provést přesuny finančních prostředků do příslušných kapitol rozpočtu rozpočtovým   
opatřením. 
T: 30.4.2012 
Z: Ing. Střižíková, VOE 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 3 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytování informací v roce 2011 
Zprávu uvedla M. Boháčková, seznámila členy rady s jednotlivými žádostmi. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
 



Usnesení č. 221 
Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí informativní zprávu o poskytnutých 
informacích provedených na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011. 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2011 
Vyhodnocení uvedla M. Boháčková, seznámila členy rady s jednotlivými stížnostmi. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 222 
Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí informativní zprávu o stížnostech a 
peticích vyřizovaných Úřadem městského obvodu Pardubice II za rok 2011. 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Příspěvky z rozpočtu na rok 2012 
Jednotlivé žádosti z projednaného přehledu v komisi ŠKMS byly projednány. Do přehledu byly doplněny 
ještě dvě žádosti /MŠ Klubíčko, Grusova ul.; Junák-svaz skautů a skautek, středisko POLARIS/. Byla 
projednána žádost komise ŠKMS o navýšení kapitoly rozpočtu. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 223 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu na rok 2012 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
- ukládá zařadit poskytnutí příspěvků do rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým opatřením. 
T: 30.4.2012 
Z: Ing. Střižíková, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 224 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh komise školství, kultury, mládeže a sportu na zvýšení finančních prostředků 
v kapitole školství, mládež a tělovýchova v rozpočtu na rok 2012 o 100,- tis. Kč 
- ukládá předložit návrh zastupitelstvu městského obvodu a doporučuje jeho schválení 
T: 30.6.2012 
Z: Ing. Jaroslav Vávra, předseda komise ŠKMS 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Poskytnutí finančního daru 
Návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2012 přednesl starosta. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 225 
Rada městského obvodu schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
městského obvodu na rok 2012 ve výši 10 000 Kč občanskému Sdružení pro rannou péči 
v Pardubicích se sídlem Bělehradská 389, Pardubice.  
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Umístění lunaparků 
Informaci k žádosti o užívání veřejného prostranství podal Ing. Řezanina. Návrh na usnesení byl upraven 
na nesouhlas. Hlasováno o návrhu: 



Usnesení č. 226 
Rada městského obvodu nesouhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – travnaté 
plochy v ulici Odborářů u mateřské školy (výměra cca 300 m2) za účelem umístění lunaparku 
v období 12.3. – 31.3.2012 (Jan Rochl). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Předzahrádka  
Problematiku umístění předzahrádky uvedl Ing. Řezanina, vedena diskuse o vhodnosti umístění. 
Do usnesení byl doplněn termín umístění. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 227 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace za účelem umístění 
předzahrádky před provozovnou občerstvení v centru Polabiny 3 (Npor. Eliáše) o výměře 
do 5 m2 (stůl + 2 lavice vcelku) žadatelky Ivany Blažkové v termínu od 1.4.2012 do 30.9.2012. 
Výsledek hlasování:                                                                          pro 3 proti 1 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Nebytové prostory 
Vedena diskuse k pronájmu nebytových prostor za účelem sportovních aktivit bez hygienického zázemí. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 228 
Rada městského obvodu 
- souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce na garáž o výměře 24,85 m2 (dv. č. 5), nacházející 
se v 1. NP objektu čp. 513, Bělehradská ul. v Pardubicích stojícím na pozemku označeném jako 
st. p. č. 9682, 9683, 9684 a 9685, k. ú. Pardubice, část obce Polabiny Sportovnímu klubu 
vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, o.s., IČ 2909711 se sídlem Bělehradská čp. 513, Pardubice, 
na uskladnění sportovního náčiní pro stolní tenis klubu 
- nesouhlasí s pronájmem za účelem provozování sportovních aktivit, když nelze řešit hygienické 
zázemí. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Akce v knihovně 
Starosta seznámil členy rady s jednotlivými akcemi v knihovně městského obvodu v roce 2012, je to 
obdoba akcí z předchozích let. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 229 
Rada městského obvodu 
- projednala a souhlasí s organizováním a financováním akcí v knihovně městského obvodu 
takto: 
  °  Velikonoce v knihovně pro děti z mateřských škol  s náklady do výše 4 000 Kč 
  °  Soutěž nejlepší dětský čtenář s náklady do výše 2 000 Kč 
  °  Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře s náklady do 2 000 Kč 
  °  Den otevřených dveří pro děti i dospělé s náklady do 3 000 Kč 
  ° Vánoce v knihovně pro děti z mateřských škol, případně z družin při základních školách      
    s náklady do 4 000 Kč 
- ukládá zahrnout finanční náklady akcí do rozpočtu rozpočtovým opatřením na vrub rezervy 
na akce v knihovně (přesun). 
T: 30.4.2012 
Z: Ing. Střižíková, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 



13. Provozní řád tržiště a tržních míst 
M. Boháčková odůvodnila návrh na provozní řád tržiště a tržních míst bez organizování farmářských 
sobot městským obvodem. Správcem tržiště a tržních míst bude městský obvod. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 230 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Provozní řád tržiště a tržních míst Městského 
obvodu  Pardubice  II v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Čerpání rozpočtu k 29.2.2012 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 231 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 29.2.2012 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
15. Diskuse 
Starosta informoval členy rady o jednání s vedením města, kde bylo sděleno, že bude podán návrh 
na úpravu statutu. Úprava bude spočívat v odebrání agendy /kompetencí/ ve výkonu státní správy  obcí 
s pověřenou působnosti a rozšířenou působností. 
 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 223, 230, 231 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
  
………………………………….                                           …………………………………… 
                 místostarosta                                                                                          starosta                  



Poř. č. Žadatel - ŠMT Účel použití
Požad. 

příspěvek
Celkovén

áklady
Finanč. 
kontrola

Projednáno v 
komisi 

29.2.2012 

Projednáno v 
RMO 7.3.2012

Určení příspěvku

1. ZŠ Polabiny I Dětský den 3 000,- 4 000 ano 2 000,- 2 000,- pokrytí nákladů akce školy 

2. ZŠ Polabiny I
Rozloučení se školním 
rokem

12 000,- 21 000      ano 8 000,- 8000,- náklady na organizaci akce školy 

3. ZŠ Polabiny II
Akce školy pro žáky a 
veřejnost

15 000,- 26 000 ano 10 000,- 10 000,- náklady na organizaci akcí školy

4. ZŠ Polabiny III
Akce školy pro děti a 
veřejnost

42 000,- 67 000 ano 10 000,- 10 000,- náklady na organizací akcí školy

5. ZUŠ Polabiny
ORGANUM REGIUM-
celost.varhanní soutěž 

32 000,- 140 000 ano 12 000,- 12 000,- náklady na organizaci soutěže

6. Sportovní klub lyžařů
lyžařské zájezdy-
výcvik,tělocvična

20 000,- 84 000 ano 15 000,-       15 000,- lyžařské zájezdy pro děti, příprava v tělocvičně

7. 2222 ŠK Polabiny
Činnost šachové 
školy,organizace 

      40 000,- 120 000 ano 20 000,-       20 000,- náklady na činnost šachové školy a turnajů

8. 2222 ŠK Polabiny
Turnaj Mistrovství ČR  
do 16 let - Kouty

      40 000,- 90 000,- ano 20 000,- 20 000,- náklady na účast na šachovém turnaji

9. SZTM ROB Pardubice účast na soutěžích 15 000,- 90 000 ano 10 000,- 10 000,- podpora mládeže ME žáků a dorost.MS juniorů

10. TJ Sokol Polabiny
tělovýchova, sportovní 
odpoledne

66 000,- 318 300 ano 10 000,- 10 000,- náklady TJ, zejména pronájmy

11. HBC DDM ALFA na činnost klubu 40 000,- 1784000 ano 20 000,- 20 000,- náklady na činnost klubu- práce s mládeží

12.
ELIM, obč. sdružení Den dětí, výst.betlémů 6 000,- 13 000 ano

3 000,- 3 000,-
Den dětí a náklady výstavu betlémů

13.
MŠ Klubíčko Grusova keram.dílna-děti a rod. 6 000,- 8 000 ano

4 000,- 4 000,-
náklady akce pro děti

14. MŠ Sluneční Den otevřených dveří 4 000,- 8 000 ano 2 000,- 2 000,- náklady organizace akce pro děti

15. MŠ Sluneční Školní akademie 2 500,- 8 000 ano 1 500,- 1 500,- náklady organizace akce pro děti

16. MŠ Sluneční Velikonoční týden v MŠ 2 000,- 5 000 ano 1 000,- 1 000,- náklady organizace akce pro děti

17. MŠ Sluneční Vánoční tradice v MŠ 5 000,- 14 500 ano 2 500,- 2 500,- náklady akce pro děti

Přehled žadatel ů o příspěvky z rozpo čtu MO Pardubice II na rok 2012 k projednání v RMO d ne 7.3.2.2012 - usnesení č.223  



7 Žadatel - ŠMT Účel použití
Požad. 

příspěvek
Celkové 
náklady

Finanč. 
kontrola

Projednáno v 
komisi 

29.2.2012

Projednáno v 
RMO 7.3.2012

Určení příspěvku 

18. MŠ Sluneční
Den dětí-sportovní 
odpoledne

2 000,- 4 000 ano 1 000,- 1 000,- náklady akce pro děti

19.
Sportovní klub vozíčkářů-
Nezlomeni

Turnaje ve stolním 
tenisu

30 000,- 148 000 ano 10 000,- 10 000,- náklady na organizaci turnajů

20. DDM ALFA Den zvířat 10 000,- 15 000 ano 5 000,- 5 000,- náklady na akci pro děti

21. DDM ALFA Letní tábor Pavlátka 12 000,- 142 785 ano 6 000,- 6 000,- náklady na akci pro děti

22.
DDM ALFA Den dětí 8 000,- 1 300 ano 4 000,- 4 000,- náklady na akci pro děti

23.
DDM ALFA Mikuláš.florbal.turnaj 10 000,- 14 000 ano 5 000,- 5 000,- náklady na akci pro děti

24.
MŠ Klubíčko, Grusova poznávací akce 8 000,- 1 500 ano 0,- 5 000,- náklady na 4 poznávací akce pro děti

25.
JUNÁK-svaz skautů  Pce provoz klubovny 12 000,- 35 400 ano 0,- 8 000,- na provozní náklady na činnost střediska

Celkem                                                               436 500,- 195 000,- 165 000,-

Rozpočet - 232 700 Kč

Zůstatek - 37 700 Kč



Poř. č. Žadatel - kultura Ú čel použití
Požad. 

příspěvek
Celkovén

áklady
Finanč. 
kontrola

Projednáno v 
komisi 

29.2.2012 

Projednáno v 
RMO 7.3.2012

Určení příspěvku

1. VUS Pardubice Koncerty v r. 2012 40 000,- 141 000 ano 20 000,- 20 000,- pokrytí nákladů 4 koncertů VUS 

2. Doli klub Koncerty v r. 2012 20 000,- 738 000      ano 15 000,- 15 000,- náklady na organizaci koncertů  

3. MFAS IFAS 2012 Koncerty v r. 2012 40 000,- 1 881 000 ano 20 000,- 20 000,- náklady na mezinárodní festival 3.-8.7.2012

4. INT.FEST.JAZZ DANCE taneční festival 20 000,- 771 000 ano 0,- 0,- náklady festivalu

Celkem 120 000,- 55 000,- 55 000,-

Rozpočet - 100 000 Kč

zůstatek - 45 000 Kč 

Přehled žadatel ů o příspěvky z rozpo čtu MO Pardubice II na rok 2011 k projednání v RMO d ne 7.3.2012- usnesení č. 223



  Příloha k usnesení č. 230 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO PARDUBICE 
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

 
 

Provozní řád tržiště a tržních míst 
Městského obvodu Pardubice II 

 
 

1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 3 nařízení města o tržním řádu vydává Statutární 
město Pardubice – Městský obvod Pardubice II tento provozní řád, který upravuje 
provozování tržiště a tržních míst v městském obvodě. 

 
2. Provozovatelem a správcem tržiště a tržních míst je Statutární město Pardubice – 

Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. Správu vykonává 
prostřednictvím pověřených zaměstnanců. 

 
3. Na území městského obvodu jsou vyhrazena 

� Tržiště – ul. Prodloužená, Polabiny II 
� Tržní místa 

- ul. Mladých, Polabiny I, chodník u severní strany budovy potravin – 4 místa 
- ul. Mozartova, Polabiny IV, před obchodním centrem – 2 místa 

 
4. Prodej na tržišti a tržních místech je vymezen na dobu: 

� v letním období (1.4. – 30.9.) 
Po – Pá  od 7.00 h do 19.00 h 
So  od 7.00 h do 12.00 h 
 

� v zimním období (1.10. – 31.3.) 
Po – Pá  od 8.00 h do 18.00 h 
So  od 8.00 h do 12.00 h 
 

5. Podmínky prodeje 
� prodejcem může být  

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence 

podle zvláštního předpisu 
- občan nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby na 

základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy 
� o přidělení místa k prodeji rozhoduje správce tržiště a tržních míst 
� prodejce musí uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který 

vybírá správce tržiště a tržních míst v průběhu prodeje 
 

6. Správce tržiště a tržních míst 
� je oprávněn organizovat prodej na tržišti a tržních místech, 
� kontroluje oprávnění k prodeji, 
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� vybírá místní poplatek dle vyhlášky města o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a vydává doklad o zaplacení poplatku 

� na žádost provádí rezervaci jednotlivých míst formou předplacení, prodejci tak 
zajišťuje požadované volné místo do 8.00 hodin (v letním období), příp. do 9.00 
hodin (v zimním období), v den rezervace, 

� dohlíží na pořádek a čistotu, 
� je oprávněn přivolat městskou policii pro udržení pořádku při zjištění přestupku, 
� vyvěšuje provozní řád tržiště a tržních míst na viditelném a přístupném místě 
� zajišťuje dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře 

průchodu byla minimálně 2,5 m. 
  

7. Prodejce 
� prodejní místo musí viditelně označit obchodní firmou nebo jménem a příjmením 

fyzické osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením 
odpovědné osoby 

� musí po dobu prodeje zajistit přítomnost osoby splňující podmínku znalosti 
českého nebo slovenského jazyka 

� musí mít u sebe příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení 
prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji 

� zabezpečí, aby zabíral pouze plochu vymezenou prodejním místem, umístění 
prodejního zařízení nesmí bránit průchodu chodců ani blokovat jiné prodejní místo 

� prodejní zařízení umístí tak, aby šíře průchodu okolo něj byla minimálně 2,5 m 
� musí udržovat prodejní zařízení a jeho bezprostřední okolí v čistotě průběžným 

úklidem a odstraňováním odpadu a obalů na určené místo 
� nesmí odkládat zboží do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy navážet nebo 

jinak dopravovat zboží 
� prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a to tak, aby nebránil 

provozu 
� při zásobování motorovými vozidly musí respektovat obecné právní předpisy  

o provozu na pozemních komunikacích 
� nesmí parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, na 

místě prodeje, ale pouze v prostoru k tomu určeném dopravním značením 
� musí dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje 

nabízeného zboží 
� zodpovídá za dodržování hygienických a veterinárních předpisů a nezávadnost 

zboží 
� je povinen organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží 

navzájem nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními 
paprsky a jinými povětrnostními vlivy 

� je povinen ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji 
očistit od hrubých nečistot 

� po skončení prodeje je povinen odstranit prodejní zařízení (s výjimkou míst, kde je 
povoleno jejich trvalé umístění). 

 
8. Předsunutá prodejní místa 

� lze provozovat pouze na základě povolení městského obvodu 
� jsou zřizována v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít 

stejného provozovatele 
� prodej nebo poskytování služeb může být prováděno pouze na prodejních pultech, 

stolcích nebo obdobných zařízeních 
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9. Na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech je zakázáno prodávat: 
� tabákové výrobky 
� erotické zboží a pornografické tiskoviny 
� pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. a III. (vyhláška 
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobních a zacházení s nimi) 

� chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, 
žíravé, dráždivé, senzibilující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 
hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní 
prostředí 

� rychle se kazící zboží potravinářského charakteru 
� živá zvířata 
� živočišné výrobky bez povolení orgánů hygienické nebo veterinární služby 
 

10. V ojedinělých případech lze tržní místo provozovat i na dalších vhodných místech na 
území obvodu, a to na základě povolení vydaného Úřadem městského obvodu 
Pardubice II s přihlédnutím k okolnímu prostředí, bezpečnosti provozu na 
komunikacích, životnímu prostředí i celkovému vzhledu. 

 
11. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2012 , tímto dnem se zároveň ruší 

Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II schválený radou 
městského obvodu dne 22. 6. 2011 usnesením č. 126. 

 
12. Tento provozní řád byl schválen na jednání rady městského obvodu dne 7. 3. 2012 

usnesením č. 230. 
 
 
V Pardubicích dne 12. 3. 2012 
 
 
 

   Jiří Srbek 
 starosta 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 4 488,0 2 845,5
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 171,9) (+2 845,5)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) -

(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 146,6) -

(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP) (-7 107,7) -

Správní poplatky 320,0 59,0
 - za VHP 20,0 9,0

 - ostatní 300,0 50,0

Místní poplatky 10 100,0 3 894,6
 - poplatky ze psů 700,0 161,1

 - poplatky za užívání veř. prostranství 900,0 527,9

 - poplatky z VHP 300,0 380,0

 - poplatek za odpady 8 200,0 2 825,6

DPH - převod z MmP 5,0 -
Výtěžek z provozu VHP - 27,3

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 50,0 16,9
Přijaté sankční platby 50,0 5,7
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 5,0 0,6
Příjmy knihovna 60,0 11,3
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 -
Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 -

PŘÍJMY CELKEM                                                                  15 683,0 6 860,9

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 12 717,8 -4 306,7

CELKEM 28 400,8 2 554,2

SOCIÁLNÍ FOND -301,5 -33,2

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 28 099,3 2 521,0

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 29.2.2012

Čerpání k 29.2.2012
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 924,0 1 728,8

Platy zaměstnanců 4 500,0 729,4

Odměny – členové zastupitelstva 1 255,0 240,9

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 1,5

Sociální pojištění 1 390,0 221,7

Zdravotní pojištění 480,0 88,0

Ostatní povinné pojistné 20,0 5,9

Ochranné pomůcky 16,0 1,1

Odborná literatura, zákony 25,0 6,6

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)50,0 -

Další materiál 190,0 9,2

Voda 40,0 7,8

Teplo 65,0 12,0

Elektřina 120,0 19,3

Pohonné hmoty 20,0 1,5

Služby pošt 400,0 192,6

Služby telekomunikací 65,0 8,7

Poplatky bance 80,0 5,5

Pronájem garáže 12,0 11,8

Poradenské služby 25,0 2,4

Školení, vzdělávání 60,0 7,3

Ostatní služby 483,0 96,2

 -  příspěvek na stravování (76,0) (13,4)

 -  ost. služby (407,0) (82,8)

Opravy a udržování ÚMO 50,0 39,6

Software 90,0 -

Cestovné 18,0 0,9

Pohoštění 20,0 1,6

Dary obyvatelstvu a organizacím 30,0 -

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,0

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 -

Zabezpečení krajských voleb 300,0 -

Záloha pokladně - 15,3
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 938,0 540,7

Voda (veřejnost) 10,0 -
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 8,8

Poradenství, konzultace, studie       40,0 -

Péče o zeleň 4 405,0 222,4

- zeleň (2 400,0) (236,7)

- seč trávníků (2 000,0) -

- DPH - převod na MmP (5,0) -(14,3)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 2,5

Odpady 1 585,0 82,0

(náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (+7 429,6)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-7 429,6)

- zeleň (95,0) (5,8)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (18,9)

- komunální odpad (1 260,0) (57,3)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 -

Středisko úklidových prací 1 668,0 225,0

  - platy zaměstnanců 1 050,0 142,0

  - sociální pojištění 273,0 35,5

  - zdravotní pojištění 95,0 10,7

  - ostatní povinné pojištění 5,0 1,0

  - ochranné pomůcky 50,0 21,0

  - další materiál 20,0 -

  - DDHM vč. nářadí 40,0 -

  - voda 12,0 1,5

  - teplo 12,0 -

  - el. energie 12,0 2,4

  - služby telekomunikací 4,0 0,6

  - ostatní služby 70,0 9,8

    - příspěvek na stravování (30,0) (4,8)

    - ostatní služby (40,0) (5,0)

  - opravy a udržování 25,0 0,5

27  DOPRAVA 4 417,3 70,0

Poradenství, konzultace, studie 25,0 -
Opravy a udržování komunikací 4 000,0 -

Investice - doprava 392,3 70,0

- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 146,6) -

- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 146,6) -

- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu (+7 300,0) (70,0)

- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP (-7 107,7) -

- investice ostatní vč. PD (200,0) -
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 232,7 0,0

Rezerva na příspěvky 232,7 -

34 KULTURA 1 573,0 181,5

Knihovna 973,0 128,2
- platy zaměstnanců 450,0 69,5

- sociální pojištění 121,0 17,4

- zdravotní pojištění 42,0 6,3

- ostatní povinné pojištění 2,0 0,5

- ochranné pomůcky 6,0 -

- knihy 150,0 19,6

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -

- další materiál 20,0 3,3

- voda 20,0 -

- teplo 40,0 -

- el. energie 10,0 -

- poštovné 4,0 0,5

- služby telekomunikací 7,0 1,2

- ostatní služby 61,0 9,9

   - příspěvek na stravování (11,0) (1,9)

   - ostatní služby (50,0) (8,0)

- opravy a udržování 10,0 -

- rezerva na akce 20,0 -

Koncerty na Pergole 65,0 -

Staročeská pouť 250,0 -

Vánoční akce 10,0 -

Farmářské soboty 30,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 -

Životní jubilea občanů – dárky 80,0 53,3

Rezerva na příspěvky 100,0 -

REZERVY                                                                      2 019,3 0,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -

Rezerva starosty 40,0 -

Rezerva místostarosty 20,0 -

Rezerva rozpočtu 1 919,3 -

VÝDAJE   CELKEM 28 104,3 2 521,0
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 29.2.2012

Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

301,5 49,2

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011 10,0 22,0

PŘÍJMY CELKEM 311,5 71,2

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 23,8

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 -

Příspěvek na ozdravný program 44,0 9,0

Poplatky za vedení účtu 3,0 0,4

VÝDAJE CELKEM 311,5 33,2

Zůstatek
-

38,0

CELKEM 311,5 71,2

k 29.2.2012

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II


