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

Zápis
z 24. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 1. 2016
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, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD
Bc. Marta Vitochová se omluvila a odešla z jednání rady po projednání a odhlasování bodu 8.
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy
rady s programem jednání.

Program:
1. Poskytování cestovních náhrad (Vnitřní předpis č. 007 – cestovné)
2. Projekty na organizaci akcí městského obvodu
3. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
nařízení o tržním řádu
4. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 2. 2016
5. Plnění plánu práce Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2015 (Informativní zpráva)
6. Rozpočtové opatření č. 1
7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
8. Žádosti - nakládání s pozemky
9. Seč trávníků v letech 2016 až 2018 v MO Pardubice II
10. Povolení noční produkce po 22. hodině
11. Diskuse
1. Poskytování cestovních náhrad (Vnitřní předpis č. 007 – cestovné)
M. Boháčková podala informaci o nové vyhlášce k cestovním náhradám platné od 1. 1. 2016 a k návrhu
změny vnitřního předpisu k úpravě cestovného pro zaměstnance. Projednáno bez připomínek.
Hlasováno o návrhu
Usnesení č. 254
Rada městského obvodu schvaluje vnitřní předpis č. 007 Poskytování cestovních náhrad v rozsahu
přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Projekty na organizaci akcí městského obvodu
Starosta informoval členy rady o organizačních záležitostech týkajících se projektů č. 1/2016 –
Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu pro rok 2016,
č. 2/2016 - Organizace Masopustu v městském obvodě, pozval členy rady k účasti na masopustní rej, a č.
3/2016 – Organizace volejbalového turnaje o pohár starosty městského obvodu, který má jako
v loňském roce charitativní účel, vyzval členy rady k podání návrhu jak výtěžek akce využít. Hlasováno o
návrzích:
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Usnesení č. 255
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 1/2016 - Organizace poskytování darů
u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu pro rok 2016 dle přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 256
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 2/2016 - Organizace Masopustu
v městském obvodě dle přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 257
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2016 – Organizace volejbalového
turnaje o pohár starosty městského obvodu dle přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
a nařízení o tržním řádu
M. Boháčková podala informaci k návrhu změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a nařízení o tržním řádu. Změna vychází z podnětu zřídit další tržní místa (15 míst
s dobou prodeje od 1.10. - běžného roku do 30.4. - roku následujícího) v ul. Prodloužená na severní
straně chodníku. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 258
Rada městského obvodu projednala a ukládá předložit návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č.
1/2015 města Pardubic, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, spočívající v doplnění
přílohy č. 1 této vyhlášky o další tržní místa v ul. Prodloužené na severní straně chodníku.
T: 28. 1. 2016
Z: M. Boháčková, tajemník
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 259
Rada městského obvodu projednala a ukládá předložit návrh na změnu Nařízení č. 1/2003, o tržním
řádu, v platném znění, spočívající v doplnění přílohy č. 3 Vymezení tržních míst, v odst. 1 Tržní místa pro
trvalý prodej u Městského obvodu Pardubice II o další místo:
- Polabiny II, ul. Prodloužená, chodník na severní straně - 15 míst
s prodejem v termínu od 1. 10. běžného roku do 30. 4. roku následujícího
T: 28. 1. 2016
Z: M. Boháčková, tajemník
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 2. 2016
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 260
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 2. 2016 takto:
1. Zpráva starosty a místostarosty
2. Zpráva k realizaci discgolfového hřiště
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
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5. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva v r. 2015
6. Stanovení kontrolních úkolů kontrolnímu výboru zastupitelstva
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Plnění plánu práce Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2015 (Informativní zpráva)
M. Boháčková informovala o plnění plánu knihovny za rok 2015. Doplnila informaci o realizaci přístupu
do knihovny on-line pro čtenáře, nákupu softwaru s dotací ministerstva kultury. Starosta doplnil
informaci o jednání s vedoucí knihovny o možných dalších akcích v knihovně a naznačil nutnost
pořádané akce knihovnou více propagovat, aby byli občané informování.
Bez usnesení, rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 1
Starosta odůvodnil navržené úpravy v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1. Jedná se o úpravy, resp.
zařazení zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2015 ve výši rozdílu - skutečnost minus předpoklad
uvedený v rozpočtu na rok 2016; ve výdajové části se jedná zejména o navýšení celkových prostředků
kapitoly životní prostředí, zvyšuje se rezerva rozpočtu a v rozpočtu sociálního fondu dochází k zařazení
zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2015.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 261
Rada městského obvodu
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej zastupitelstvu
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu přílohy tohoto usnesení schválit
T: 17. 2. 2016
Z: Ing. Chudomská, ved. OE
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
M. Boháčková vysvětlila důvod uzavření dodatku. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 262
Rada městského obvodu schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/15 uzavřené
se společností ELIM Pardubice, křesťanská společnost pro diakonii, o. s., IČ 02310112, dle přílohy
k tomuto usnesení
T: 31. 1. 2016
Z: Ing. Chudomská, ved. OE
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Žádosti - nakládání s pozemky
K jednotlivým žádostem podal informaci Ing. Řezanina, projednávání navazovalo na dřívější přijatá
usnesení radou městského obvodu. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 263
Rada městského obvodu Pardubice II opakovaně projednala žádosti
,
a
a
o směnu pozemků formou bezúplatných převodů doplněnou o
žádosti o zřízení věcného břemene chůze a jízdy a trvá na svých usneseních č. 120 a 121 ze dne 3. 6.
2015.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 264
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí
o nájem části p.p.č.3638/4 40
m2 k.ú. Pardubice za účelem umístění a provozování předzahrádky k objektu vinárny „Decinka“ v čp.
162 na st.p.č. 9262 k.ú. Pardubice.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 265
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s. o zřízení věcného břemene na části p.p.č. 4296/2 k.ú. Pardubice spočívajícího v povinnosti strpět
umístění kanalizačního řadu (kanalizační stoka DN1200) po dobu jeho fyzické a právní životnosti,
vstupování na pozemek (rozumí se vstup a vjezd) za účelem oprav, údržby, revizí, rekonstrukcí a
odstranění havárií za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH (Fáblovka).
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 266
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Pardubického kraje o bezúplatný převod p.p.č.
3855/14 o výměře 12743 m2, p.p.č. 3855/9 o výměře 104 m2 k.ú. Pardubice (oplocený areál školního
hřiště Gymnázia Mozartova).
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
9. Seč trávníků v letech 2016 až 2018 v MO Pardubice II
Ing. Řezanina informoval členy rady o situaci ohledně seče trávníků na roky 2016 až 2018. Starosta
informace doplnil. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 267
Rada městského obvodu rozhodla o zadání veřejné zakázky na akci „Seč trávníků v letech 2016 až 2018
v MO Pardubice II“ v souladu s ustanovením §12 odst. 1 e) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů společnosti Služby města Pardubic a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo s touto společností za cenu 2 284 850,- Kč včetně DPH ročně s inflační doložkou na roky 2017 a
2018 za předpokladu, že zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtové položky seč trávníků na 2,3 mil. Kč.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
10. Povolení noční produkce po 22. hodině
M. Boháčková seznámila členy rady s podanou žádostí o povolení noční hudební produkce při pořádání
Majálesu - hudebního festivalu v Pardubicích na louce u koupaliště na Cihelně dne 14. 5. 2016 do 24:00
hodin. Rozsah povolení je jako v loňském roce, kdy festival proběhl bez problémů, stížnosti nebyly.
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 268
Rada městského obvodu povoluje žadateli
/podnikající fyzické osobě/,
hudební produkci po 22. hodině v době pořádání Majálesu – hudebního
festivalu v Pardubicích na louce u koupaliště na Cihelně dne 14. 5. 2016 do 24:00 hodin. Noční hudební
produkci povoluje do 24:00 hodin s podmínkou, že reproduktory budou nasměrovány tak, aby byla
hluková zátěž obytných částí města co nejmenší.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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11. Diskuse
Starosta informoval
- o umístění kamery na náměstíčku v Polabinách I, o jednáních ve věci discgolfového hřiště v návaznosti
na budování areálu Službami města Pardubice, realizace hřiště se by mohla být v r. 2017, o možnosti
umístění slunečních hodin
- p. Hanzlík vznesl dotaz k řešení stavu kanalizace na Cihelně, reagoval starosta tím, že je u VaK
připravován projekt, dále upozornil na kritiku občanů na retardéry v rekonstruované ulici Studentská.
Retardéry (plastové) zde byly instalovány na základě požadavku dopravní policie. Odbor dopravy a
životního prostředí hledá řešení, jak tyto retardéry odstranit.

Příloha k usnesení: 254, 255, 256, 257, 261, 262

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

…………………………………………………………………….
místostarosta

…….…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 22. 1. 2016
Zapsala: M. Boháčková
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Městský obvod Pardubice II | Rada městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Příloha k usnesení RMO č. 254 ze dne 20. 1. 2016

Vnitřní předpis č. 007

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců zařazených do Úřadu
městského obvodu Pardubice II a organizačních složek městského obvodu se postupuje podle
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, předpisů vydaných k jeho provedení a
tohoto vnitřního předpisu.
2. V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákoníku práce se stanovuje za každý kalendářní den
pracovní cesty v tuzemsku stravné ve výši, trvá-li pracovní cesta:
a) 5 až 12 hodin ……………………………………………………………………. 83,- Kč,
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin ………………………… 127,- Kč,
c) déle než 18 hodin …………………………………………………………….. 198,- Kč.
3. V souladu s ustanovením § 176 odst. 3 zákoníku práce v případě, že bylo zaměstnanci
poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o
hodnotu, trvá-li pracovní cesta:
a) 5 až 12 hodin …………………………………………………………………… o 70 % stravného,
b) déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin ………………………… o 35 % stravného,
c) déle než 18 hodin ……………………………………………………………. o 25 % stravného.
4. Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
a) 5 až 12 hodin ……………………………………………… byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin ……………………………………………. byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
5. Poskytnutí cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty bude stanoveno individuálně
pro konkrétní případ v souladu s ustanoveními zákoníku práce a předpisy souvisejícími.
6. Vnitřní předpis č. 007 nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, současně se ruší vnitřní předpis č. 007
ze dne 1. 2. 2015.

7. Schváleno v radě městského obvodu usnesením č. 254 dne 20. 1. 2016.

starosta
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Příloha k usnesení RMO č. 255 ze dne 20. 1. 2016

Projekt č. 1/2016

Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí
občanů městského obvodu Pardubice II

Organizátor :

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II

Cíl:

Kontakt zástupců samosprávy s občany městského obvodu Pardubice II

Cílová skupina: Občané městského obvodu Pardubice II ve věku 80, 85, 90 a dalších následujících let
Organizace:

Na základě rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou u příležitosti životních výročí
předávána občanům přání k významným výročím a věcný dar
Věcným darem je květinový dar, potravinový dárkový balíček, bonboniéra, čokoláda,
kniha, příp. další dárkové předměty
Zajištění věcných darů provádí zaměstnanec úřadu městského obvodu
Na požádání občanů (osobní, telefonický, emailový kontakt) zástupci samosprávy
městského obvodu navštíví jubilanta a předávají osobně věcný dar

Termín:

Poskytování darů se stanovuje na období roku 2016

Zveřejnění:

Informace o možnosti občanů požádat městský obvod o uvedenou formu kontaktu
bude zveřejněna na webových stránkách městského obvodu a na nástěnce v budově
úřadu

Financování:

Výdaje na poskytování darů hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2016

Rozpočet:

115.000,- Kč

Výdaje:

Hodnota daru nepřesáhne:
- 300,- Kč při dovršení 80, 85, 90 a dalších let
- 500,- Kč při dovršení 100 a dalších let

Úhrady
výdajů:

Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě nákupů za hotové nebo
na fakturu

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 20. 1. 2016
usnesením č. 255.

starosta
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Příloha k usnesení RMO č. 256 ze dne 20. 1. 2016

Projekt č. 2/2016

Organizace Masopustu v městském obvodě

Organizátor:

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II

Cíl:

Pokračovat v zavedené tradici pro občany v městském obvodě

Cílová skupina: Občané městského obvodu – veřejnost, děti základních i mateřských škol
Organizace:

Městský obvod zorganizuje masopustní průvod na území městského obvodu, který bude
zahájen na prostranství před sídlem úřadu městského obvodu, průvod postupně dojde
na prostranství u Pergoly a na náměstíčko Polabiny III (prostor před ZŠ Polabiny 3)
Před ZŠ se uskuteční krátký kulturní program (vystoupení žáků ZŠ, studentů gymnázia a
DH Živaňanka)

Termín:

4. 2. 2016

Zveřejnění:

Formou letáčků s pozváním k účasti do vývěsek městského obvodu, mateřských a
základních škol v městském obvodě, na webových stránkách městského obvodu a na
facebooku obvodu

Financování:

Výdaje organizace masopustu hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu podle
zpracovaného rozpisu akce, jak je uvedeno dále

Rozpočet:

25.000,- Kč

Výdaje:

- hudební produkce, ozvučení
- průvod masek herců Východočeského divadla Pardubice
- masopustní občerstvení účastníků, účinkujících - masopustní koblihy, zabijačkové
produkty, párky v rohlíku, atd.

Úhrady
výdajů:

Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb
a nákupů v hotovosti

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 20. 1. 2016
usnesením č. 256.

starosta
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Příloha k usnesení RMO č. 257 ze dne 20. 1. 2016

Projekt č. 3/2016

Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě

Organizátor :

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
ve spolupráci s Univerzitou Pardubice

Cíl:

Organizace volejbalového turnaje o pohár starosty městského obvodu finančně podpoří
vybranou charitativní akci
Finanční podporou budou vybrané účastnické poplatky od jednotlivých družstev
(minimální poplatek 1000 Kč za družstvo), vybrané finanční prostředky budou
poskytnuty na charitativní účely

Účastníci:

Volejbalová družstva přihlášená do turnaje - předpoklad účasti 12 družstev

Organizace:

Městský obvod společně s Univerzitou Pardubice zorganizuje volejbalový turnaj

Termín:

12. 3. 2016

Zveřejnění:

Formou letáčků o konání turnaje v městském obvodě, facebook obvodu, webové
stránky obvodu

Financování:

Univerzita Pardubice poskytne zázemí – pronájem tělocvičny pro uvedený volejbalový
turnaj zdarma
Ostatní výdaje organizace turnaje budou hrazeny z rozpočtu na rok 2016 podle
zpracovaného rozpisu, jak je uvedeno dále

Rozpočet:

5.000,- Kč

Výdaje:

- pořízení 3 pohárů pro vítěze
- náklady na DPP na práce spojené s vlastním zabezpečením a řízením turnaje a na práce
rozhodčích

Úhrady
výdajů:

Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů
v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 20. 1. 2016
usnesením č. 257.

starosta
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 261 ze dne 20. 1. 2016

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
R o z p o č t o v é o p a t ř e n í č. 1
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se
provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2016 se navyšují o
−

zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem
finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2015 ve výši

5 068,2 tis. Kč

5 068,2 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
−

−

v části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o

1 465,0 tis. Kč

• položka péče o zeleň zvyšuje o
z toho
seč trávníků se navyšuje o
(úprava na předpokládanou skutečnost)

200,0 tis. Kč
200,0 tis. Kč

• položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o
(úprava na předpokládanou skutečnost)

415,0 tis. Kč

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o
z toho
zařazuje se položka kont. ohrádky ve výši
zařazuje se položka sluneční hodiny ve výši
(vše úprava na předpokládanou skutečnost)

850,0 tis. Kč

v části doprava se celkové výdaje zvyšují o
• položka investice – doprava se navyšuje o
položka Družby – 1. etapa se snižuje o
zařazuje se položka Družby – 2. etapa ve výši
zařazuje se položka Dopravní zklidnění okolí
ZŠ Polabiny 1 – PD ve výši
zařazuje se položka Lidická ve výši
zařazuje se položka Stavbařů, Rosická – PD ve výši
zařazuje se položka Ležáků, Partyzánů – studie ve výši
zařazuje se položka parkoviště J. Tomana ve výši
zařazuje se položka spojovací chodník Stavařov ve výši
zařazuje se položka Bajkal – chodník – PD ve výši
položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o
(vše úprava na předpokládanou skutečnost)

350,0 tis. Kč
500,0 tis. Kč

2 007,0 tis. Kč
2 007,0 tis. Kč
7 182,0 tis. Kč
3 500,0 tis. Kč
200,0 tis. Kč
3 500,0 tis. Kč
200,0 tis. Kč
50,0 tis. Kč
800,0 tis. Kč
700,0 tis. Kč
150,0 tis. Kč
89,0 tis. Kč

−

v části rezervy dochází ke zvýšení o
• rezerva rozpočtu se zvyšuje o
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)

1.596,2 tis. Kč
1.596,2 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:
I. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o
z toho:
• položka zůstatek účtu k 31.12.2015 se navyšuje o
(rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem
finančních prostředků na účtu k 31.12.2015)

7,9 tis. Kč

II. Výdajová část rozpočtu se navyšuje o
z toho:
• rezerva fondu se navyšuje o

7,9 tis. Kč

7,9 tis. Kč

7,9 tis. Kč

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 261 ze dne 20. 1. 2016

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2016
(po rozpočtovém opatření č. 1)
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
Správní poplatky
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatek za odpady

Aktuální
rozpočet
20 913,0
(27 977,7)
(-7 064,7)
150,0
9 700,0
500,0
1 000,0
8 200,0

Změna +/-

Rozpočet po
RO č. 1
20 913,0
(27 977,7)
(-7 064,7)
150,0
9 700,0
500,0
1 000,0
8 200,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát)
PŘÍJMY CELKEM
II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015
CELKEM
SOCIÁLNÍ FOND

10,0
70,0
300,0
10,0
50,0
500,0

10,0
70,0
300,0
10,0
50,0
500,0

31 703,0

31 703,0

8 300,0

+5 068,2

13 368,2

40 003,0

+5 068,2

45 071,2

-347,5

-347,5

III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

39 655,5

+5 068,2

44 723,7

B. VÝDAJE
14 VNITŘNÍ SPRÁVA
Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)
Drobný dlouhod. majetek
Energie (voda, teplo, el. energie)
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)
Opravy a udržování ÚMO
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Zabezpečení voleb (kraj, senát)
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Energie (voda, el. energie)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická
- doplnění herních prvků
- drobné investice
- kont. ohrádky
- sluneční hodiny
Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců

10 434,0

10 434,0

4 750,0
1 300,0
10,0
50,0
2 050,0
175,0
110,0
205,0
20,0
300,0
50,0
50,0
100,0
399,0
(99,0)
(300,0)
300,0
25,0
30,0
10,0
500,0

4 750,0
1 300,0
10,0
50,0
2 050,0
175,0
110,0
205,0
20,0
300,0
50,0
50,0
100,0
399,0
(99,0)
(300,0)
300,0
25,0
30,0
10,0
500,0
9 769,0

40,0
60,0
4 600,0
(2 500,0)
(2 100,0)
1 500,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
400,0
(200,0)
(100,0)
(100,0)
1 719,0
1 100,0

+1 465,0

+200,0
(+200,0)
+415,0

+850,0

(+350,0)
(+500,0)

11 234,0
40,0
60,0
4 800,0
(2 500,0)
(2 300,0)
1 915,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
1 250,0
(200,0)
(100,0)
(100,0)
(350,0)
(500,0)
1 719,0
1 100,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)
- ochranné pomůcky
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku
- energie (voda, teplo, el. energie)
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování

392,0
60,0
50,0
40,0
5,0
52,0
(42,0)
(10,0)
20,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- Družby - 1. etapa
- Družby - 2. etapa
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD
- Lidická
- Stavbařů, Rosická - PD
- Ležáků, Partyzánů - studie
- parkoviště J. Tomana
- spojovací chodník Stavařov
- Bajkal - chodník - PD
- investice ostatní vč. PD

15 593,0
100,0
4 000,0
11 493,0
(11 382,0)
(111,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY
Rezerva na dotace - školství
Rezerva na dotace - sport
Rezerva na dotace - kultura
Rezerva na dotace
Dary obyvatelstvu a organizacím

20,0
+2 007,0

+2 007,0
(-7 182,0)
(+3 500,0)
(+200,0)
(+3 500,0)
(+200,0)
(+50,0)
(+800,0)
(+700,0)
(+150,0)
(+89,0)

17 600,0
100,0
4 000,0
13 500,0
(4 200,0)
(3 500,0)
(200,0)
(3 500,0)
(200,0)
(50,0)
(800,0)
(700,0)
(150,0)
(200,0)

330,0
60,0
120,0
60,0
40,0
50,0

34 KULTURA (OSTATNÍ)
Knihovna
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)
- knihy
- drobný dlouhodobý majetek
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)
- energie (voda, el. en., teplo)
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování

392,0
60,0
50,0
40,0
5,0
52,0
(42,0)
(10,0)

330,0
60,0
120,0
60,0
40,0
50,0

1 928,0
1 033,0

1 928,0
1 033,0

400,0
150,0
130,0
50,0
20,0
60,0
4,0
15,0
84,0
(14,0)

400,0
150,0
130,0
50,0
20,0
60,0
4,0
15,0
84,0
(14,0)

- ostatní služby
- opravy a udržování
- akce knihovny
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Masopust
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"
Polabinské čarodějnice
Den dětí
Drakiáda
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Rezerva na akce obvodu

(70,0)
100,0
20,0

VÝDAJE CELKEM

100,0
20,0

65,0
300,0
80,0
25,0
5,0
20,0
40,0
5,0
140,0
115,0
100,0

65,0
300,0
80,0
25,0
5,0
20,0
40,0
5,0
140,0
115,0
100,0

REZERVY
Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu

(70,0)

1 601,5
40,0
40,0
20,0
1 501,5
39 655,5

+1 596,2

+1 596,2
+5 068,2

3 197,7
40,0
40,0
20,0
3 097,7
44 723,7

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016
(po rozpočtovém opatření č. 1)
(v tis. Kč)
1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních
prostředků na platy a odměny
Zůstatek účtu k 31.12.2015
PŘÍJMY CELKEM

Aktuální
rozpočet

Změna +/-

347,5

Rozpočet po
RO č. 1
347,5

46,0

+7,9

53,9

393,5

+7,9

401,4

2. Výdajová část
Příspěvek na stravování zaměstnanců

203,0

203,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

123,0

123,0

43,0

43,0

2,0

2,0

Příspěvek na ozdravný program
Poplatky za vedení účtu
Rezerva fondu
VÝDAJE CELKEM

22,5

+7,9

30,4

393,5

+7,9

401,4

Příloha usnesení RMO č. 262 ze dne 20. 1. 2016

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II
Dodatek číslo 1 ke smlouvě č. 16/15

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice
panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
00274046
19-2374030297/0100 KB Pardubice

jako „poskytovatel“ na straně jedné
a
Příjemce:

ELIM Pardubice, křesťanská společnost pro diakonii, z.s.

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Lonkova 512, 530 09 Pardubice
panem Vladimírem Lukášem, předsedou
02310112
účet č. 3368788389/0800

jako „příjemce“ na straně druhé

II.
Předmět dodatku
1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II č. 16/15
uzavřená dne 30.9.2015 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“) se tímto
dodatkem mění takto:
Č. III odst. 3 nově zní:
3. Výše dotace činí maximálně 10.000,- Kč, tj. max. 70 % celkových skutečně vynaložených
uznatelných výdajů na Seniorklub Archa v roce 2015 (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace
bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných výdajů uvedených
a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné uznatelné výdaje
nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se
nemění, tzn. příjemce obdrží 70 % celkových skutečných uznatelných výdajů a konečná výše
dotace se úměrně sníží. Pokud celkové skutečné uznatelné výdaje překročí celkové
předpokládané uznatelné výdaje, konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží
10.000,- Kč.
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Čl. IV odst. 2 písm. c) nově zní:
c) nepřekročit stanovený maximální 70%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených
uznatelných výdajích aktivity,
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II dne 20.1.2016
usnesením č. 262.

V Pardubicích dne …………......……

…………………………………………….
Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta
poskytovatel

V Pardubicích dne …………......……

…………………………………………..
Vladimír Lukáš
předseda
příjemce
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