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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 19. 2. 2020 v 17.00 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
Přítomni: Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Mgr. Bc. Radek Hejný, Bc. Kateřina Kosová, Ing. 
Gabriela Křížková (od 17.05), Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. David 
Roček, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga (od 17.24), Adéla Zdráhalová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
Omluveni: Ing. Marta Vitochová, Ing. František Polák, PhDr. Štěpánka Rubešová  
 
Neomluveni: - 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Dále starosta uvedl, že dne 11. 2. 2020 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského 
obvodu pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 4. 2. 2020 byla 
pozvánka na zasedání zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva Mgr. Metelku, aby se vyjádřil k zápisu.  
Mgr. Metelka prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. PhDr. Rubešová se 
z důvodu nepřítomnosti na jednání k zápisu nevyjádřila, zápis podepsala. 
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Lubomír Hanzlík, Ing. David Roček  
 
Výsledek hlasování:  Pro  10         proti  0        zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Kateřina Kosová, Lenka Kutílková  
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II 

od 1. 3. 2020 
4. Informativní zpráva o investičních akcích 
5. Diskuse 
 
O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro  11         proti  0        zdržel se    0 
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1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. Upozornila na změnu v rozpočtovém opatření oproti materiálu, 
který byl zaslán zastupitelům (finanční dar 5 000 korun pro SONS Pardubice z rezervy 
místostarosty). 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 31 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
 
Výsledek hlasování:  Pro  11         proti    0          zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II od 
1. 3. 2020 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 32 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 
 

místostarosta odst. 6 16 600 Kč 
člen rady odst. 7 5 000 Kč 
předseda výboru zastupitelstva odst. 8 3 300 Kč 
člen výboru zastupitelstva odst. 9 2 750 Kč 
předseda komise rady odst. 8 2 750 Kč 
člen komise rady odst. 9 2 500 Kč 
člen zastupitelstva odst. 10 1 500 Kč 

 
- schvaluje, že vyplacení měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je 

členem komise/výboru, je podmíněno jeho řádnou účastí na jednáních komise/výboru, 
tedy na návrh předsedy komise/výboru lze v jednotlivých, odůvodněných případech 
rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu odměnu snížit či odejmout 

- schvaluje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly; 
do souhrnné odměny mohou být zahrnuty maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 
odměnou schválenou zastupitelstvem (do tohoto souběhu nesmí být započítán výkon 
funkce člena zastupitelstva) 
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- schvaluje, aby odměny v nově schválené výši byly poskytovány od 1. 3. 2020 
 

Výsledek hlasování:                                                              Pro   12        proti      0        zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Informativní zpráva o investičních akcích  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se přihlásila paní Adéla Zdráhalová. 
Paní Zdráhalová se dotázala, zda po dokončení probíhající akce Ležáků – Partyzánů, budou 
nová parkoviště placená. Odpověděl starosta, že v uvedené lokalitě i po dokončení 
rekonstrukce bude stejný režim parkování jako doposud. Uvedl ale, že do budoucna není 
vyloučeno rozšíření rezidentních stání na území celého města. V současné době zpracovává 
koncepci parkování náměstek primátora Petr Kvaš. 
Ing. Weisbauer informoval o jednání se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o 
problematice dešťových vod a požádal starostu, aby se spojil s technickým náměstkem 
společnosti v rámci přípravy projektu Sever – centrum, kde by bylo žádoucí zohlednit 
zadržování dešťové vody za účelem zlepšení klimatu. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu II vzalo informativní zprávu o investičních akcích MO 
Pardubice II na vědomí. 
 
 
5. Diskuse  
Starosta otevřel diskusi.  
Starosta informoval o záměru města vybudovat s pomocí dotace ITI ,,Terminál Univerzita“. 
Mělo by se jednat o rekonstrukci stávajících zastávek včetně úpravy podchodu mezi Polabinami 
a kampusem univerzity (komunikace pro pěší a cyklisty). Ing. Weisbauer doporučil zvážit 
možnost zmenšení sklonu komunikací směřujících do podchodu. Bc. Kosová vznesla dotaz, kolik 
stromů se v rámci akce vykácí a vysadí nových. Starosta uvedl, že zatím je k dispozici pouze 
studie a tuto problematiku budou řešit až další stupně stavební dokumentace. Ing. Weisbauer 
zmínil potřebu zpracování dendrologického průzkumu a odstranění neperspektivních dřevin. 
Paní Kutílková upozornila na skutečnost, že v propustku pod ulicí Kunětická (u kruhové 
křižovatky U Josefa) žijí bezdomovci a rozdělávají zde ohně, které kouřem obtěžují obyvatele 
sídliště. Na oznámení tuto situaci zpravidla řeší městská policie.  
Mgr. Metelka, jakožto metodik prevence kriminality, upozornil na problematické místo za 
domem v Lidické ulici, kde u lavičky nedaleko dětského hřiště nalezl použitou stříkačku a 
oznámil to městské policii. Starosta uvedl, že požádá městskou policii o zvýšený dohled v této 
lokalitě. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod. 
 
Přílohy k usnesení č. 31, 32 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  



4 z 4 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
 Bc. Kateřina Kosová                                                                         Lenka Kutílková 
 
Datum vyhotovení zápisu: 24. 2. 2020 
Zapsala: Ilona Řezaninová 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
 

Rozpočtové opatření 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 se zvyšují o        7 839,8 tis. Kč  
    

• položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o            5,0 tis. Kč 

 zařazuje se transfer na MmP za dohled hasičů MO Pce I na Staroč. polabinské pouti ve výši
                                        5,0 tis. Kč 

− jedná se o transfer prostředků za požární dohled hasičů MO Pce I na Staročeské 

polabinské pouti 

 

• zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků 
k 31.12.2019 ve výši    7 844,8 tis. Kč 

  

 
2. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o        7 839,8 tis. Kč 

 

 
V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o       300,0 tis. Kč 
 

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o       300,0 tis. Kč 
 zařazuje se položka kontejnerové stání J. Tomana ve výši            300,0 tis. Kč 

− jedná se o přesun prostředků z loňského roku, akci se nepodařilo dokončit a nebyla tedy 

ani uhrazena 

 
V části doprava se celkové výdaje navyšují o      2 565,0 tis. Kč 
 

• položka investice – doprava se navyšuje o    2 565,0 tis. Kč 
 položka Sever – centrum – PD se navyšuje o         300,0 tis. Kč 

− na základě provedené poptávky a doručených nabídek je navrženo položku o uvedenou 

částku navýšit 

 

 zařazuje se položka K. Šípka – PD ve výši                65,0 tis. Kč 

− jedná se o rovněž o přesun prostředků z roku 2019, ani tato PD nebyla v loňském roce 

dokončena a uhrazena 

 
 zařazuje se položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa ve výši               2 200,0 tis. Kč 

− akce je z Programu rozvoje, v loňském roce byla připravena projektová dokumentace a je 

tedy možné letos přistoupit k realizaci 
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V kapitole dary a dotace dochází ke zvýšení o                 5,0 tis. Kč 
 

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o      5,0 tis. Kč 

− přesun z rezervy místostarosty, viz usnesení RMO ze dne 19.2.2020 

 
V části rezervy dochází ke zvýšení o           4 969,8 tis. Kč 

         

• rezerva místostarosty se snižuje o      5,0 tis. Kč 

− přesun do kapitoly dary a dotace, viz výše 

 

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o          4 974,8 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto: 
 

Příjmová část rozpočtu se navyšuje o  7,7 tis. Kč 
 

• položka zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 se navyšuje o  7,7 tis. Kč 

− rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu 

k 31.12.2019 

 
Výdajová část rozpočtu se navyšuje o  7,7 tis. Kč 

 

• rezerva fondu se navyšuje o  7,7 tis. Kč 

− jedná se o navýšení ve výši nově zařazovaných příjmů 

 
 

 

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

 
 



Příloha č.2 k usnesení ZMO č.31 ze dne 19. 2.2020

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 31 379,4 -5,0 31 374,4

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

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

(dohled hasičů MO Pce I na Staroč. polabinské pouti - transfer na MmP) - (-5,0) (-5,0)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 11 200,0 11 200,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 200,0 200,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

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

Příjmy ostatní 10,0 10,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 750,0 750,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  44 139,4 -5,0 44 134,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 19 500,0 +7 844,8 27 344,8

CELKEM 63 639,4 7 839,8 71 479,2

SOCIÁLNÍ FOND -527,0 -527,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 63 112,4 +7 839,8 70 952,2

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2020

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 1

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

(po rozpočtovém opatření č. 1)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  14 938,0 14 938,0

Platy zaměstnanců 7 000,0 7 000,0

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

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

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

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

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 250,0 250,0

Drobný dlouhodobý majetek 220,0 220,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 140,0 140,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 90,0

Ostatní služby 643,0 643,0

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

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

Opravy a udržování ÚMO 200,0 200,0

Cestovné 30,0 30,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 750,0 750,0

Stavební úpravy pokladny 300,0 300,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 417,0 +300,0 15 717,0

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

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

Poradenství, konzultace, studie       80,0 80,0

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

Péče o zeleň 7 000,0 7 000,0

- zeleň (4 300,0) (4 300,0)

- seč trávníků (2 700,0) (2 700,0)

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

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

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 750,0 +300,0 2 050,0

- sluneční pláž (500,0) (500,0)

- kontejnerové stání Lidická (500,0) (500,0)

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

- drobné investice (400,0) (400,0)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) (350,0) (350,0)

Středisko úklidových prací 3 097,0 3 097,0

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

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 155,0 155,0

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

  - ostatní služby 97,0 97,0

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

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 23 798,0 +2 565,0 26 363,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 500,0

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

Investice - doprava 19 208,0 +2 565,0 21 773,0

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu (7 300,0) (7 300,0)

- Gagarinova (4 208,0) (4 208,0)

- Sever - centrum - PD (600,0) (+300,0) (900,0)

- Brožíkova - 2. etapa (5 400,0) (5 400,0)

- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová (1 300,0) (1 300,0)

- J. Potůčka - PD (200,0) (200,0)

- K. Šípka - PD - (+65,0) (65,0)

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

- investice ostatní vč. PD (200,0) (200,0)

33 DOTACE A DARY 320,0 +5,0 325,0

Rezerva na dotace 280,0 280,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0 +5,0 45,0

34 KULTURA 2 445,0 2 445,0

Knihovna 1 202,0 1 202,0

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

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 55,0 55,0

- ostatní služby 112,0 112,0

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

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

- opravy a údržba 70,0 70,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 100,0 100,0

Staročeská pouť 380,0 380,0

Vánoční akce 300,0 300,0

Masopust 25,0 25,0

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

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Polabinské čarodějnice 31,0 31,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 130,0

Besedy s občany 5,0 5,0

Rezerva na akce obvodu 50,0 50,0
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REZERVY                                                                      6 194,4 +4 969,8 11 164,2

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 -5,0 15,0

Rezerva rozpočtu 6 094,4 +4 974,8 11 069,2

VÝDAJE   CELKEM 63 112,4 +7 839,8 70 952,2

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 1

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

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 106,0 +7,7 113,7

PŘÍJMY CELKEM 633,0 +7,7 640,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 233,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 70,0

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

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 163,0 +7,7 170,7

VÝDAJE CELKEM 633,0 +7,7 640,7

na rok 2020

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 1)
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Příloha k usnesení ZMO č. 32 ze dne 19. 2. 2020 

 


