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Z á p i s 
z 11. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 4. 2015 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128. 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek  Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Bc. Marta Vitochová  
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2015  
2. Vnitřní předpis č. 026 Odpisový plán 
3. Zkrácení doby nočního klidu 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění počítačových kurzů v r. 2015 
5. Činnost Knihovny městského obvodu Pardubice II 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Místní komunikace a veřejná prostranství 2015 
8. Smlouvy 
9. Projekt na organizaci promenádních koncertů v r. 2015 
10. Návrh změny obecně závazné vyhlášky – statut města 
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2015 
M. Boháčková podala informaci o vývoji příjmů a výdajů za I. čtvrtletí letošního rou. K čerpání nebyly 
vzneseny připomínky.  
 
Bez usnesení, rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
2. Vnitřní předpis č. 026 Odpisový plán 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 92 
Rada městského obvodu schvaluje vnitřní předpis č. 026 Odpisový plán v rozsahu přílohy tohoto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Zkrácení doby nočního klidu 
M. Boháčková podala informaci o podané žádosti majitelem restaurace. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 93 
Rada městského obvodu projednala žádost pana Martina Rokyty o zkrácení doby nočního klidu dne 23. 
5. 2015 pro organizaci koncertu v restauraci Na Rychtě, ul. Ke Koupališti 55, Pardubice, a rozhodla o 
zkrácení na 24:00 – 6:00 hodin. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 



2 z 4 
 

 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění počítačových kurzů v r. 2015 
M. Boháčková informovala o potřebě upravit – snížit platbu za pronájem učeben v případě snížení 
pronájmu počtu učeben při pořádání počítačového kurzu pro seniory. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 94 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění počítačových kurzů, 
uzavřené mezi Statutární městem Pardubice - městským obvodem Pardubice II a Základní školou 
Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, kterým se upřesňuje výše úhrady – krácení dohodnuté ceny za 
pronájem učeben ve škole v případě nenaplnění tří učeben v jednom kurzu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Činnost Knihovny městského obvodu Pardubice II 
Zpráva byla předložena na základě přijatých usnesení z posledního jednání rady. Diskutovány byly 
aktivity knihovny. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 95 
Rada městského obvodu schvaluje předložený Dodatek č. 1 k plánu práce Knihovny městského obvodu 
Pardubice II na rok 2015 a ukládá vedoucí knihovny předložit zprávu o plnění plánu práce knihovny za I. 
pololetí 2015.  
T: 31. 7. 2015 
Z: V. Launerová, vedoucí knihovny 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 96 
Rada městského obvodu bere na vědomí zprávu o plnění plánu práce knihovny městského obvodu za 
rok 2014 a ukládá vedoucí knihovny zpracovat informativní zprávu o knihovně /uspořádání, činnost/na 
jednání zastupitelstva městského obvodu. 
T: 24. 6. 2015 
Z: V. Launerová, vedoucí knihovny 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o jednotlivých žádostech. Hlasováno o návrzích. 
Usnesení č. 97 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádosti společnosti TULIPÁN reklama a propagace 
s.r.o. o změnu nájemce u smlouvy o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 m 
x 2,4 m na části pozemku 3647/29 a 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m 
na části pozemku 3647/31 z Danuše Marešové a změnu výpovědní lhůty, a to z tříměsíční výpovědní 
lhůty na šestiměsíční výpovědní lhůtu, která by mohla být uplatněna až po uplynutí 36 měsíců ode dne 
podpisu smlouvy. Rada městského obvodu nedoporučuje změnu nájemce, zásadně nesouhlasí se 
změnou výpovědní lhůty. Doporučuje neuzavírat žádnou jinou smlouvu z důvodu záměru vymístění 
reklamních zařízení z okolí Bajkalu, jehož revitalizace je připravována. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 98 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnosti Vše pro střechy – Tesaři, 
klempíři, pokrývači s.r.o. o nájem části pozemku 3710/1 o celkové výměře 133 m2 za účelem umístění a 
provozování restauračního posezení (dřevěné terasy a pergoly - 125 m2) a vybudování hrací plochy pro 
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děti (8 m2) u restaurace v čp. 326 ul. Bělehradská s podmínkou zachování odstupu 1 m od stezky pro 
chodce a cyklisty 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5  proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 99 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí Milana Koptíka o prodej st.p.č. 9262 o 
výměře 59 m² a části p.p.č. 3638/4 o výměře cca 65 m² k.ú. Pardubice (pozemek pod stavbou a v okolí 
stánku na sídlišti Sever). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Místní komunikace a veřejná prostranství 2015 
Ing. Řezanina informoval o plánovaných opravách a držbě komunikací, akcích v péči o veřejná 
prostranství a investicích v dopravě a životním prostředí, zodpovídal dotazy členů rady k předloženému 
materiálu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 100 
Rada městského obvodu  
- bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě čerpání z položek opravy a udržování komunikací, péče  
  o veřejná prostranství (opravy a udržování) a investice ŽP a doprava, 
- souhlasí s postupným zadáváním zakázek dle důvodové zprávy, 
- ukládá předložit informativní zprávu o čerpání z uvedených položek. 
T: 9/2015 
Z: Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Smlouvy 
Členům rady byla podána informace o vyhodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 101 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Stavební úpravy ulice Varšavská“ podal uchazeč MATEX HK s.r.o. s cenou 2 207 480,- 
Kč včetně DPH, a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na tuto akci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Projekt na organizaci promenádních koncertů v r. 2015 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 102 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 6 - Organizace promenádních 
koncertů v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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10. Návrh změny obecně závazné vyhlášky – statut města 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 103 
Rada městského obvodu projednala návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, kterou se 
vydává Statut města Pardubice, v platném znění, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 92, 102   
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23. 4. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 



 
Příloha k usnesení č. 92 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 

Rada městského obvodu Pardubice II 
 

Vnitřní předpis č. 026 
 

Odpisový plán 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Odpisový plán je vydáván v souladu se  

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů, 

- Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 708, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS) 

 
 

Čl. 2 
Zásady pro odpisování majetku 

 
1. Městský obvod neodpisuje: 

- finanční majetek 
- pohledávky 
- dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, pokud tento majetek má 

městský obvod v pronájmu nebo ve výpůjčce 
- majetek oceněný pořizovací cenou 1,- Kč 
- majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou 
- nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, 

pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání 
- drobný dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
 

2. Městský obvod zvolil rovnoměrný způsob odpisování, o odpisech se bude účtovat 4x 
ročně, vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. na základě vnitřních dokladů od správce 
majetku. 

 
3. Nově pořizovanému dlouhodobému majetku bude přiřazena předpokládaná doba 

používání v souladu s přílohou č. 1 předpisu. Případné výjimky budou odsouhlaseny 
starostou. 

 
4. V případě provedení technického zhodnocení (dále jen TZ) s vlivem podstatného 

prodloužení životnosti majetku (za podstatný vliv se považuje ¼ doby životnosti) bude 
změna odpisového plánu řešena individuálně. 
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5. Odpisový plán na daný kalendářní rok bude předkládán radě městského obvodu ke 
schválení a po schválení se stane aktuální přílohou č. 2 tohoto předpisu. 

 
6. Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem  

č. 003 Inventarizace) jedenkrát ročně. V rámci této inventarizace bude porovnáván 
nejen stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností, ale bude posuzována i výše 
ocenění tohoto majetku snížená o oprávky. Zjištěný významný rozdíl mezi stavem 
majetku a evidovanou hodnotou sníženou o oprávky zakládá povinnost na změnu 
odpisového plánu u konkrétního majetku (zjištění, že hodnota netto se jeví vyšší, než 
odpovídá stavu majetku, znamená zkrácení doby odpisování, lepší stav, než odpovídá 
hodnotě netto, znamená prodloužení odpisování). Případně vytvořená opravná 
položka bude rovněž upravena ve vztahu ke skutečnosti ohledně  dočasného 
znehodnocení majetku (dotvořena nebo rozpuštěna). 
 

7. U majetku, u něhož nebude uvažováno o vyřazení z evidence, ale u něhož by v daném 
roce mohlo dojít ke 100%nímu odpisu, bude přistoupeno ke změně odpisového plánu 
(tj. bude prodloužena doba odpisování). 

 
  

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento vnitřní předpis nahrazuje předpis schválený RMO Pardubice II dne 14.12.2011, 

stejně jako všechny následující změny jeho příloh. 
2. Tento vnitřní předpis se použije již pro odpis prováděný k 31.3.2015. 
3. Tento vnitřní předpis byl projednán a schválen v RMO Pardubice II dne 22.4.2015 

usnesením č.     a nabývá účinnosti dne 23.4.2015.  
 
 
V Pardubicích dne 22.4.2015 
 
 
 
                                  ……………………………………. 

                         starosta 
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Příloha č. 1 vnitřního předpisu č. 026 
 
 
 

Dlouhodobý majetek Stanovená doba používání v letech 

zabezpečovací zařízení 25 

telefonní ústředna 20 

informační systém 20 

osobní automobil 10 

kopírovací přístroj 15 

regálový systém 20 

server 10 

klimatizační jednotky 20 

software 15 
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Příloha č. 2 vnitřního předpisu č. 026 
     

 PLÁN ÚČETNÍCH ODPISŮ NA ROK 2015 

Interval: čtvrtletní   
    

Částky jsou v Kč 

       Skupina majetku:  DHM           

Inventární číslo Název DatZař TyOdp Saz/Kf Pořizovací cena Odpis v roce Oprávka Zůstatková cena 

3 zabezpečovací zařízení 041997 UVUJR 25r 43 890,00 148,00 41 844,00 2 046,00 

21 ústředna Panasonic 032002 UVUJR 20r 74 638,20 376,00 71 282,29 3 355,91 

22 informační systém 042002 UVUJR 20r 46 903,50 1 267,00 38 899,00 8 004,50 

25 kopírovací přístroj 042005 UVUJR 15r 84 148,00 604,00 80 544,60 3 603,40 

27 kopírka Konica Minolta 102006 UVUJR 15r 59 359,00 424,00 56 815,05 2 543,95 

28 regálový systém 042007 UVUJR 20r 127 925,00 6 596,00 53 188,00 74 737,00 

29 zabezpečovací zařízení 072007 UVUJR 25r 47 344,15 796,00 34 159,00 13 185,15 

31 server Primergy 122007 UVUJR 10r 128 472,40 1 288,00 123 336,78 5 135,62 

32 venkovní jednotka klimatizace 052009 UVUJR 20r 146 947,20 7 492,00 46 464,00 100 483,20 

33 venkovní jednotka klimatizace 052009 UVUJR 20r 146 947,20 7 492,00 46 464,00 100 483,20 

34 venkovní jednotka klimatizace 052009 UVUJR 20r 117 836,22 6 008,00 37 268,00 80 568,22 

36 osobní automobil Škoda Rapid 022014 UVUJR 10r 279 900,00 28 120,00 50 280,00 229 620,00 

Celkem     1 304 310,87 60 611,00 680 544,72 623 766,15 

       Skupina majetku:  DNM           

Inventární číslo Název DatZař TyOdp Saz/Kf Pořizovací cena Odpis v roce Oprávka Zůstatková cena 

50 SW Triada Munis 112005 UVUJR 15r 63 526,50 268,00 60 619,00 2 907,50 

Celkem     63 526,50 268,00 60 619,00 2 907,50 
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Příloha k usnesení č. 102 
 
 

 
Projekt č. 6/2015             Organizace promenádních koncertů   

                                      v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 

 
Organizátor :     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Pokračovat v tradici zavedených promenádních koncertů na Pergole v Polabinách 
                              
Cílová skupina:  Občané městského obvodu  
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje promenádní koncerty jako vlastní aktivitu ve spolupráci  
                            s hudebníkem JUDr. Jaroslavem Novákem 
 
Místo konání:   veřejné prostranství Na pergole, ul. Kosmonautů, Pardubice 
 
Termín:              neděle od 31. 5. – 20. 9. 2015 /16:00 – 18:00 hodin/ 
 
Zveřejnění:        Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 
                            v Pravobřežním zpravodaji, na face-boku a na webových stránkách městského obvodu  
             
Financování:     Výdaje na organizaci promenádních koncertů hradí městský obvod Pardubice II  
                            z rozpočtu na rok 2015 podle zpracovaného rozpočtu jak je uvedeno dále.  
                            Na podporu promenádních koncertů byla podána žádost o dotaci na město Pardubice.  
                            V případě získání této dotace, bude část koncertů hrazena příjemcem dotace JUDr.  
                            Novákem, rozpočet projektu bude upraven. 
                             
Rozpočet:          65.000,- Kč 
 
Výdaje:              dohoda o provedení práce                                           5.000,- Kč 
                           služby – úhrady koncertů                                            53.000,- Kč    
                           poplatky OSA                                                                   7.000,- Kč 
 
Úhrady:             výdaje budou hrazeny městským obvodem na  základě fakturace objednaných služeb, 
                           dohoda o provedení práce po ukončení projektu a poplatky dle výměru ve smlouvě 
                           s OSA          
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 22. 4. 2015  
usnesením č.  
 
 
 
starosta                                                                                


