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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
pravidelnì se ve svém slovu starosty vracím
k vìcem, které jsme od posledního èísla
Pravobøeního zpravodaje udìlali, èi chceme
udìlat. V tomto sloupku však uèiním výjimku,
protoe Vás všechny chci pozvat k referendu
o existenci obvodù v rámci mìsta Pardubice.
Mìstský obvod Pardubice II vznikl v roce
1996 a roku 1997 jste si zvolili své zastupitele. Vy, kteøí v tomto
obvodì ijete, jste si jistì všimli, e se obvod za léta fungování
podstatnì zmìnil. Vybudovalo se mnoho dìtských høiš, opravila
øada ulic a námìstí, pøibyly lavièky k odpoèinku, v oblasti ivotního
prostøedí se zlepšila údrba zelenì, seè trávníkù, výsadba nových
døevin. V oblasti kultury poøádáme pravidelné letní promenádní
koncerty na Pergole, letos u 14. Staroèeskou polabinskou pou,
finanènì pøispíváme na rùzné kulturní a sportovní akce základním
školám a základní umìlecké škole, té finanènì podporujeme
Vysokoškolský umìlecký soubor, akce poøádané v Doli klubu a v církevním domì Archa. Nìkolik let finanènì podporujeme Tìlovýchovnou jednotu Sokol Polabiny pøíspìvkem na pronájem
tìlocvièen. Snaíme se podporovat i další sportovní akce poøádané
v našem obvodì.
Vím, e ne všecko je dokonalé, ale jsem pøesvìdèen, e pøi
zachování obvodu se nám stále bude daøit tyto nedostatky
operativnì øešit. O budoucnosti obvodù se ji nìkolik let vedou
diskuse, které však k nièemu nedospìly, a proto Zastupitelstvo
mìsta Pardubic vypsalo na 13. èerven místní referendum. Prosím
Vás všechny, kterým osud mìstského obvodu není lhostejný, pøijïte
tento den k referendu a svým hlasem rozhodnìte.
Váš Jiøí Srbek

Foto: Even Báchor

15. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 26. 6. 2013
v 18 hodin v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body: zpráva starosty, závìreèný
úèet hospodaøení za rok 2012, èerpání rozpoètu k 31. 5. 2013,
rozpoètové opatøení è. 2, diskuse.

èerven

èíslo 2

Foto: Lenka Izáková

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøeního zpravodaje, vybíráme
následující záleitosti.
V úvodu zasedání ZMO 27. 3. 2013 sloila slib nová zastupitelka
Jaroslava Horáková, aby v souladu se zákonem nahradila Filipa
Pecháèka, který se svého mandátu vzdal. J. Horáková byla rovnì
zvolena èlenkou kontrolního výboru. ZMO poté mimo jiné schválilo
rozpoètové opatøení è. 1, které zohlednilo dotaci na zabezpeèení
prezidentských voleb a došlo i k dalším drobným úpravám nìkterých
poloek (kompletní rozpoèet je na www.pardubice2.cz). ZMO projednalo
rovnì návrh novely obecnì závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut
mìsta Pardubic, v jejím rámci došlo k drobným úpravám kompetencí.
V rámci projednání ádostí o nakládání s pozemky mìsta RMO
nesouhlasila s ádostí TCV Pardubice s.r.o. o výpùjèku èi nájem pozemku
o výmìøe 2100 m2 v areálu høištì Gymnázia Mozartova za úèelem
výstavby a provozování høiš pro beachvolejbal pro sportovní èinnost
zejména dìtí a mládee a doporuèila území øešit komplexnì v souèinnosti s orgány mìsta. RMO souhlasila s ádostí Bohemia Esox s.r.o.
o nájem èásti pozemku na námìstí Polabiny 2 za úèelem umístìní a
provozování pøedzahrádky restaurace Na Palubì s podmínkou
zachování dostateèného prùchozího profilu chodníku, ukonèení provozu
do 21 hodin a pøípadné hudební produkce do 20 hodin.
RMO souhlasila se zadáním zakázky na opravy výtlukù frézováním
Slubám mìsta Pardubic a.s. s jednotkovou cenou 360 Kè/m2 bez DPH
v rozsahu do 500 tis. Kè. RMO schválila také uzavøení smlouvy o dílo se
spoleèností HOLD, s.r.o. na „Opravy chodníkù ivièným kobercem 2013“
v cenì 1 622 453,- Kè vèetnì DPH a se spoleèností KULANT CZ s.r.o. na
dodávku a montá herních prvkù na høišti v ul. Na Labišti v cenì 144 480,Kè bez DPH. V neposlední øadì RMO souhlasila se ádostí Davida Hurta
o ukonèení smlouvy o dílo na akci „Seè trávníkù v r. 2013-2014 v MO
Pardubice II - blok Polabiny 1 + Cihelna“ po provedení první seèe a se
zadáním této zakázky uchazeèi druhému v poøadí, Slubám mìsta.
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Kdy, kde a jak hlasovat?
V následujícím èlánku pøinášíme souhrnné informace o hlasování v místním referendu o pardubických obvodech. To se bude
konat podobným zpùsobem jako volby, ale pouze v jeden den, a to
ve ètvrtek 13. èervna 2013. Hlasovací lístky obèané obdrí a
v hlasovacích místnostech, které budou stejnì jako pøi volbách
umístìny ve školách. Hlasovat bude mono od 10 do 22 hodin.
Zastupitelstvo mìsta Pardubice rozhodlo dne 4. dubna 2013 o konání místního referenda, které se bude konat na celém území
statutárního mìsta Pardubice, a obèanùm v místním referendu bude
k rozhodnutí pøedloena jednotná otázka: „Souhlasíte s èlenìním
statutárního mìsta Pardubice na mìstské obvody?“
Souèasnì bylo rozhodnuto o tom, e referendum se bude konat

ve ètvrtek 13. èervna 2013 od 10 do 22 hodin.
Místní referendum je organizováno a probíhá obdobnì jako volby.
Je upraveno zákonem è. 22/2004 Sb., o místním referendu. Místní
referendum je ze zákona jednodenní.
Právo hlasovat v místním referendu má obèan statutárního mìsta
Pardubice za pøedpokladu, e jde o státního obèana Èeské republiky
nebo státního obèana jiného státu, jemu právo volit pøiznává
mezinárodní úmluva, který alespoò v den hlasování dosáhl vìku
nejménì 18 let, a který je pøihlášen k trvalému pobytu ve statutárním
mìstì Pardubice, resp. v pøíslušném mìstském obvodu. Pro umonìní
hlasování musí být obèan cizího státu zapsán do dodatku stálého
seznamu oprávnìných osob, a to na základì ádosti u pøíslušného
úøadu mìstského obvodu.
Pøekákou pro hlasování v místním referendu je skuteènost, e
oprávnìná osoba je zapsána ve zvláštním seznamu Ministerstva
zahranièních vìcí ÈR pro volbu na nìkterém ze zastupitelských úøadù
v zahranièí.
Pøekákami ve výkonu práva hlasovat v referendu jsou také:
a) omezení osobní svobody stanovené na základì zákona z dùvodu
vazby nebo výkonu trestu odnìtí svobody,
b) zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm,
c) omezení osobní svobody stanovené na základì zákona z dùvodu
ochrany zdraví lidu nebo
d) výkon vojenské èinné sluby, neumoòuje-li úèast v místním
referendu plnìní povinností z této sluby vyplývajících.
Hlasovací lístky nebudou obèanùm doruèeny do schránek místa
trvalého bydlištì, ale budou k dispozici pøímo v hlasovací místnosti.
Hlasovací okrsky jsou shodné s volebními okrsky, ve kterých se
volièi zúèastòují voleb podle místa trvalého bydlištì. Územní vymezení
jednotlivých hlasovacích okrskù bude zveøejnìno na úøední desce
jednotlivých mìstských obvodù, na jejich webových stránkách a na
území kadého hlasovacího okrsku.
Obèané mohou hlasovat v hlasovacím okrsku v místì trvalého
bydlištì, a to buï pøímo v hlasovací místnosti anebo výjimeènì ze
závaných, zejména zdravotních dùvodù, na vyádání do pøenosné
hlasovací schránky. V tom pøípadì mùe obèan poádat o návštìvu
èlenù okrskové komise s pøenosnou hlasovací schránkou. Pokud se
však v takovém pøípadì obèan nenachází v rámci hlasovacího okrsku,
kde má trvalý pobyt, musí hlasovat na hlasovací prùkaz.
Obèan, který se nebude zdrovat v dobì hlasování v místním
referendu v hlasovacím okrsku v místì svého trvalého pobytu, mùe
hlasovat na hlasovací prùkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území
statutárního mìsta Pardubice. O vydání hlasovacího prùkazu mùe
poádat obèan s trvalým bydlištìm na území pøíslušného mìstského
obvodu na úøadu tohoto mìstského obvodu, a to písemnì do 6. 6. 2013
nebo osobnì a do 11. 6. 2013.
ádost o hlasovací prùkaz v listinné podobì lze podat opatøenou
úøednì ovìøeným podpisem obèana (ovìøení podpisu na ádosti není
osvobozeno od správního poplatku). Vydávat hlasovací prùkazy je
moné neprodlenì na adresy dle poadavkù obèanù nebo osobnì.

HLASOVÁNÍ
Obèan po pøíchodu do hlasovací místnosti prokáe okrskové komisi
svou totonost a státní obèanství Èeské republiky, popø. státní
obèanství jiného státu platným obèanským prùkazem, jde-li o cizince
prùkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo sluebním pasem Èeské republiky anebo
cestovním prùkazem. Obèanu, který tak neuèiní, nebude hlasování
umonìno.
Obèan, který se dostavil do hlasovací místnosti s hlasovacím
prùkazem mimo místo svého trvalého bydlištì, odevzdá tento prùkaz
okrskové komisi, bude zapsán do seznamu oprávnìných osob
(obèanù) a bude mu umonìno hlasovat.
Obèan obdrí od hlasovací komise hlasovací lístek a úøední obálku
a v prostoru urèeném pro úpravu hlasovacího lístku oznaèí køíkem
v pøíslušném rámeèku pøedtištìnou odpovìï „ANO“ nebo“NE“, pro
kterou hlasuje a vloí tento hlasovací lístek do úøední obálky. Pokud se
obèan neodebere do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù,
nebude mu hlasování umonìno. V prostoru urèeném pro úpravu
hlasovacího lístku nesmí být nikdo pøítomen zároveò s oprávnìnou
osobou. S oprávnìnou osobou, která nemùe sama upravit hlasovací
lístek pro tìlesnou vadu anebo nemùe èíst nebo psát, mùe být s jejím
souhlasem v prostoru urèeném pro úpravu hlasovacího lístku pøítomna
jiná oprávnìná osoba, nikoliv však èlen okrskové komise, a hlasovací
lístek za ni upravit a vloit do úøední obálky.
Po opuštìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù vhodí
obèan úøední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky. Za
oprávnìnou osobu, která není schopna vloit úøední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak mùe uèinit jiná oprávnìná
osoba, nikoliv však èlen okrskové komise.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je tøeba úèasti alespoò
35 % obèanù. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li
pro nì nadpolovièní vìtšina obèanù, kteøí se místního referenda
zúèastnili, a alespoò 25 % obèanù zapsaných v seznamech
oprávnìných osob.

BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ
V dubnu zahájily Sluby mìsta Pardubic kadoroèní blokové èištìní
komunikací, jemu v jednotlivých ulicích s týdenním pøedstihem
pøedchází rozmístìní dopravních znaèek o zákazu parkování s urèením
dne a hodiny. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení provedou
SmP ve spolupráci s Mìstskou policií odtaení vozidla na náklady
majitele. Podrobný harmonogram èištìní vèetnì monosti vyhledávání
podle ulic nebo datumù je k dispozici na stránkách www.smp-pce.cz.
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Téma
REFERENDUM, aneb co dál s obvody?
Z HISTORIE, aneb vše u tu jednou bylo
Na poèátku 90. let bylo období pøibliování veøejné správy
obèanùm, slova demokracie a decentralizace se pouívala velmi
hojnì. V roce 1992 se od Pardubic oddìlila obec Spojil a ve stejném
roce vznikly první tøi mìstské obvody - IV, VI a VII, tedy okrajové
èásti mìsta, které èasto tvoøilo území pùvodnì samostatných obcí.
V roce 1994 se osamostatnily Srnojedy. V roce 1996 zastupitelstvo
mìsta rozhodlo o zøízení skuteènì „mìstského“ obvodu Pardubice
II, který od následujícího roku zaèal fungovat. Ten se zøejmì,
stejnì jako venkovské obvody, osvìdèil, nebo územní èlenìní
mìsta na obvody bylo v roce 2002 završeno zøízením zbývajících
obvodù I, III a V. Ponìkud mimo logickou koncepci vznikl v roce
2006 mìstský obvod VIII pøipojením Hostovic, jako ojedinìlý
pozùstatek neúspìšné snahy dosáhnout z hlediska daòových
pøíjmù zajímavìjší kategorie mìst - nad 100 tisíc obyvatel.
V posledních letech nastalo období úspor a do vedení mìsta se
dostaly politické subjekty, které v rámci úspor navrhují zrušení
nìkterých nebo všech mìstských obvodù. Sice zastupitelstvo
mìsta v kvìtnu 2012 pøijalo usnesení o posílení samosprávných
kompetencí obvodù, ale souèasná primátorka (zvolena za SPP)
místo toho navrhla zrušení 4 obvodù (I, II, III a V) - tedy návrat do
stavu roku 1996. „Pardubáci“ navrhují od zaèátku zrušení všech
obvodù a TOP 09 pøišla se zcela novým uspoøádání mìsta - vnitøní
mìsto bez obvodù a venkovské èásti pøerozdìlit dle katastrálních
území na 7 menších obvodù. Nakonec se ve vedení mìsta prosadil
názor ÈSSD, aby k otázce obvodù bylo vyhlášeno referendum.
Na internetových stránkách mìsta se objevil èlánek, v nìm se
uvádí, e rozdìlení mìsta na mìstské obvody není jedinou cestou,
jak pøiblíit samosprávu obèanùm. „V jiných mìstech existují
ovìøené modely dokazující, e stejného efektu lze dosáhnout
s podstatnì menšími náklady. Funkci mìstských obvodù v oblasti
samosprávy lze nahradit zøízením komisí místní samosprávy.“
V èlánku chybí zmínka o tom, e místní komise existovaly i v Pardubicích pøed vznikem obvodù. Na jejich èinnost si zøejmì málokdo pamatuje z jednoduchého dùvodu. Na rozdíl od èinnosti
obvodù byla toti neviditelná. Nezazlívejme to však komisím, ty
dìlaly, co mohly a z principu nemohly skoro nic. Jsou toti pouze
iniciativními a poradními orgány rady mìsta bez jakýchkoli
kompetencí a výkonných pravomocí. Nehledì na jejich problematické „jmenování“ na rozdíl od pøímé volby obvodních zastupitelù.
TROCHA ÈÍSEL, aneb kdo šetøí, má za tøi?
Na poèátku 90. let mìlo zastupitelstvo mìsta 55 èlenù, nebo
tehdy statutární mìsta podle zákona mohla mít 50-70 zastupitelù.
V roce 1994 se zmìnil zákon a Pardubice spadly do kategorie mìst,
které mohou mít 25-45 zastupitelù. Pardubice se rozhodly pro 39
èlenné zastupitelstvo a tento poèet zùstal i po vzniku všech
mìstských obvodù (pro srovnání - Hradec Králové má 37). Poèet
politikù na plný úvazek dokonce vzrostl na souèasných 5 (primátor
+ 4 námìstci). Mìstský obvod Pardubice II má od poèátku 15 zastupitelù (je v kategorii 15-24) a z toho 1 starostu na plný úvazek.
Je nesporné, e existence obvodních zastupitelstev znamená
vyšší náklady na mìstskou správu oproti srovnatelným
neèlenìným mìstùm. Take jestlie Pardubice roènì vydají na
odmìny zastupitelù 13,7 mil. Kè, Hradec Králové bez obvodù jen 6
mil. Kè. Dluno ovšem dodat, e podstatnou èást nákladù tvoøí
platy uvolnìných zastupitelù, tj. primátora, námìstkù a starostù.
V této souvislosti je z hlediska proklamovaných úspor zajímavá
myšlenka souèasné pardubické primátorky, e by v pøípadì
zrušení mìstských obvodù „za jejich území zodpovídal uvolnìný
radní“, tedy politik na plný úvazek, placený obdobnì jako starosta.

O øád vìtší výdaje ne na platy politikù se ovšem vynakládají
na platy zamìstnancù úøadu. Jak je to s jejich poèty? Magistrát má
aktuálnì 353 zamìstnancù a úøady mìstských obvodù dohromady
93. Pro srovnání mùeme nahlédnout do zprávy o poètech
úøedníkù pro jednání mìstského zastupitelstva v roce 2006 - tehdy
mìl magistrát 336 zamìstnancù a obvody 113.
V rámci argumentace proti existenci obvodù se èasto uvádí
náklady na provoz úøadù mìstských obvodù, jako by jejich práce
byla zcela zbyteèná a nemusel ji nikdo po jejich zrušení provádìt.
V pøiloené tabulce mùete porovnat Pardubice se 7 srovnatelnými mìsty dle poètu obyvatel, pøièem obvody jsou jen u nás a
v Ústí n. L. Tabulka obsahuje roèní výdaje tìchto mìst na platy
zamìstnancù magistrátu i obvodù v roce 2011 v Kè. Pøestoe kadé
mìsto má svá specifika a srovnání platù bez detailního rozboru
struktury pokulhává, lze si uèinit obrázek, jak si Pardubice stojí,
zda neexistence obvodù znamená automaticky ménì nákladnou
správu mìsta a jaké lze oèekávat reálné úspory pøi zrušení obvodù.
mìsto

poèet
celkové
výdaje na
obyvatel roèní výdaje
platy zamìst.
Liberec
102 247 2 395 520 000 115 764 000
Olomouc
100 043 2 419 420 000
194 100 000
Ústí nad Labem
95 003 2 013 752 900
151 836 000
Hradec Králové
94 242 2 164 147 200
126 116 500
Èeské Budìjovice 93 883 2 123 898 700
160 945 800
Pardubice
91 073
2 204 582 300 139 042 200
Havíøov
79 679 1 576 011 500
100 946 800
Zlín
76 010
1 522 447 200
121 307 300
zdroj: internetové stránky jednotlivých mìst a ÈSÚ

% na
platy
4,8
8,0
7,5
5,8
7,6
6,3
6,4
8,0

KOMPETENCE, aneb jsou obvody zbyteèný luxus?
V roce 1997 mìl Úøad mìstského obvodu Pardubice II 10
zamìstnancù. Pohlédneme-li do tehdejšího statutu mìsta,
zjistíme, e proti souèasnému stavu mìl obvod výraznì menší
kompetence a ménì povinnì vykonávaných èinností. Bylo to
povolování zvláštního uívání místních komunikací a veøejných
prostranství (sem patøí hlídání rùzných výkopových prací pøi
opravách a výstavbì inenýrských sítí, povolování vyhrazených
parkovacích míst, umístìní rùzných vìcí na komunikacích a
podobnì), povolování kácení stromù, správa místních poplatkù
(za psy, odpady, uívání veøejného prostranství, vè. napø.
pøihlašování a odhlašování psù).
Postupem èasu pøibyla agenda projednávání pøestupkù, v návaznosti na zavedení místního poplatku za odpad výraznì narostla
agenda poplatkù. Na obvody byla pøevedena péèe o veøejnou
zeleò (tj. sekání trávy, výsadby, proøezy keøù a stromù), byla na nì
pøesunuta podstatná èást agendy stavebních úøadù, od roku 2003
to pak byly opravy a údrba místních komunikací, mobiliáøe a
dìtských høiš, odpadové hospodáøství (odpadkové koše vèetnì
psích, velkoobjemové kontejnery, úklid veøejných prostranství),
výraznì narostla sociální agenda, v roce 2008 vzniknul Czech
POINT a to nezmiòujeme rùzné související èinnosti jako napø.
zpracování programu rozvoje obvodu a programu regenerace
panelového sídlištì, pøíprava a realizace investièních akcí nebo
zabezpeèení prùbìhu voleb, poøádání kulturních akcí a správa
veøejné knihovny. V souvislosti s tím vzrostl poèet zamìstnancù na
své maximum 19 v roce 2011.
Snahy o získání dalších kompetencí narazily na nesouhlas
vedení mìsta a nastoupil opaèný trend. Následovalo odebrání
agendy stavebního úøadu a pøechod sociálních vìcí pod úøady
práce. Poèet zamìstnancù klesl na souèasných 15. Jestli je to na
obvod s dvaceti tisíci obyvateli zbyteèný luxus, si vyhodnote sami
a pøijïte k referendu.
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REGENERUJEME SÍDLIŠTÌ
Brzy po vzniku mìstského obvodu Pardubice II pøed více ne 15
lety se tváø sídlištì zaèala zvolna promìòovat. Hned zkraje se toti
prosadil názor, e kromì nezbytné údrby a oprav komunikací,
mobiliáøe, høiš a veøejné zelenì je vhodné kadoroènì èást finanèních
prostøedkù z obvodního rozpoètu vìnovat také na investièní akce. Na
investice do zanedbaného sídlištì se toti v mìstském rozpoètu do té
doby stále nedostávalo.
Rekonstrukce ucelených lokalit pomohl v Polabinách výraznì
urychlit státní dotaèní program regenerace panelových sídliš, který
byl zejména v prvních letech pomìrnì štìdrý. Potøebný projekt pro
zapojení do programu si zajistil druhý mìstský obvod sám a jeho
náskok ostatní velká pardubická sídlištì obtínì dohánìla, nebo
"jejich" obvody vznikly a o nìkolik let pozdìji.
Projekt regenerace zaèala pøipravovat ji v roce 1999 pracovní
komise pøi polabinské radnici sloená z urbanistky Vendulky
Rùièkové a architektù Dany Suchánkové, Petry Nacu, Pavla Mudruòky
a Pavla Tománka. Od roku 2001 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj
dotaèní program, do nìho se polabinský projekt úspìšnì zapojil.
V rámci projektu se øeší úpravy sídlištního parteru, rekonstrukce
komunikací vèetnì øešení dopravy v klidu (parkování), vylepšení
zelenì a dìtská
høištì. Dùraz je
kladen na komplexní øešení
ucelených lokalit. Program regenerace je otevøený materiál,
který se prùbìnì doplòuje.
Podrobnìjší informace k jednotlivým realizovaným i pøi-

pravovaným akcím získáte na www.pardubice2.cz.
V následujícím pøehledu si mùete pøipomenout, které akce byly
od roku 2000 realizovány, kolik stály a jaké byly zdroje financování.
Pokud byly i jiné zdroje ne obvodní rozpoèet, jsou v tabulce uvedeny.
Barevnì jsou zvýraznìny akce se státní dotací. Drtivou vìtšinu akcí od
prvotního motivaèního nákresu, projednání s obyvateli, pøes pøípravu
projektové dokumentace po obstarání stavebního povolení zajišoval
mìstský obvod. Ceny akcí jsou uvedeny v Kè vèetnì DPH.
Celkem bylo v období 2000-2012 v rámci Programu regenerace
proinvestováno 244 mil. Kè, pøièem státní dotace celkem èiní 51 mil.
Kè, podíl mìstského obvodu Pardubice II 101 mil. Kè a podíl rozpoètu
mìsta Pardubic 90 mil. Kè. Kromì toho mìstský obvod realizoval i
celou øadu dalších menších akcí, které se do pøehledu nevešly.
2000
Vnitrobloky Ohrazenická
3 800 000,parkování u domù 164-76, 3 høištì ve vnitroblocích, sanace
chodníkù, parkovištì u domu Kosmonautù 186-94
podíl mìsta 1 500 000,Parkování Polabiny III
1 200 000,parkování Odboráøù, parkování a veø. osvìtlení Lidická 365-74
podíl mìsta 200 000,Parkování v ul. U Josefa
800 000,Køiovatka Kpt. Bartoše-Bìlehradská
10 500 000,úprava na kruhový objezd, hrazeno mìstem
Toèna MHD - Kunìtická (hrazeno mìstem)
2 000 000,2001
I. soubor akcí
22 650 000,podíl mìsta 3 000 000,státní dotace 14 070 000,zahrnuje následující 4 akce:
Centrum Polabiny 1
(13 333 000,-)
rekonstrukce námìstí v Polabinách 1, pìší propojení center
Polabin 1 a 2, parkování Stavbaøù 159-63, parkování u námìstí
Parkovištì Bìlehradská
(5 471 000,-)
zkapacitnìní parkoviš u domù 26973, sadové úpravy, osvìtlení
Høištì Grusova
(2 440 000,-)
nová døevìná hrací sestava, sanace
dìtských høiš, asfaltové sportovištì,
sadové úpravy
Drustevní - chodníky a høištì (1. etapa)
(1 406 000,-)
Obytná zóna Lonkova
4 300 000,parkovištì, sadové úpravy, veø.
osvìtlení, hrazeno mìstem
Ulice Prodlouená - støed
1 790 000,zkapacitnìní parkování
Okolí malobytù
2 000 000,parkovištì u domu 513, spojka ulice
Bìlehradské s èerpací stanicí OMV,
hrazeno mìstem
Kosmonautù
2 100 000,zvýš. obruby (hrazeno mìstem)
2002
II. soubor akcí
21 865 000,podíl mìsta 3 995 000,státní dotace 11 795 000,zahrnuje následující 3 akce:
Ohrazenická - Mladých
(9 134 000,-)
Ohrazenická - sanace komunikací,
Centrum Polabiny 1
obytná zóna, veøejné osvìtlení,
zkapacitnìní parkování, Mladých -

chodník, parkování, dìtské høištì, sadové úpravy, parkovištì
v místì bývalé poární nádre
Broíkova
(9 246 000,-)
kolmé parkování v Broíkovì a Sedláèkovì, veø. osvìtlení, sanace
betonové vozovky, sanace dìtských høiš, sadové úpravy
Vnitroblok Varšavská - Nová
(3 485 000,-)
nová døevìná hrací sestava, asfaltové sportovištì, chodníky, veø.
osvìtlení, sadové úpravy
2003
Alfa + Valèíkova
8 125 000,úprava prostranství pøed DDM Alfa, zkapacitnìní parkoviš u
garáí, sanace betonové vozovky, chodníkù, veø. osvìtlení, dìtské
høištì, kontejnerová stání
podíl mìsta 4 000 000,Ulice Nová
3 989 000,parkování a chodníky, sad. úpravy, sanace vozovky, kontejnerové
stání v ulici K. Šípka
Centrum Polabiny 3 (1. etapa - Npor. Eliáše)
2 340 000,2004
Lidická
17 468 000,sanace betonové vozovky Lidická (po èp. 355-64), zkapacitnìní
parkování, úpravy chodníku, sanace a dovybavení dìtského høištì,
sanace a doplnìní veø. osvìtlení
podíl mìsta 5 053 000,státní dotace 6 000 000,Bìlehradská - 1. etapa
1 277 000,odvodnìní, zvýšené obruby, sanace pøilehlých chodníkù,
bezbariérové úpravy
2005
J. Tomana - 1. etapa
10 651 000,sanace chodníkù a vozovky, zkapacitnìní parkování, úpravy
prostranství pøed Klubem Polabiny 2 a za námìstím
podíl mìsta 3 500 000,2006
J. Tomana - 2. etapa
4 708 000,sanace vnitroblokù s dìtskými høišti (letadlo), kont. stání
Stavaøov
15 629 000,sanace komunikací, zkapacitnìní parkování, dìtské høištì, sadové
úpravy, veøejné osvìtlení, pøístøešky na kontejnery
podíl mìsta 8 129 000,Bìlehradská - 2. etapa
3 976 000,podíl mìsta 2 000 000,2007
Centrum Polabiny 3
21 553 000,sanace pìších komunikací v centru
Polabin 3, pøed ZŠ apod., vybudování odst. stání, úpravy ploch
zelenì, osvìtlení, mobiliáø
podíl mìsta 15 533 000,státní dotace 6 000 000,Bìlehradská - 3. etapa
2 132 000,Prodlouená - u Policie
1 244 000,sanace chodníku, parkovací místa
2008
Drustevní
15 372 000,parkování a chodníky, sanace,
odvodnìní vozovky, høištì, kont.
ohrádky, sadové úpravy
státní dotace 5 000 000,2009
køiovatka U Josefa
23 622 000,pøestavba køiovatky na kruhový
objezd vèetnì rekonstrukce èásti
ul. K Cihelnì, Kunìtické a Studentské, veøejné osvìtlení, sadové
úpravy, zálivy zastávek MHD
podíl mìsta 8 622 000,Drustevní
státní dotace 4 000 000,-

2010
K Cihelnì
15 604 000,parkovací místa, chodník + cyklostezka, sanace stávajících
komunikací, veø. osvìtlení, sadové úpravy, kont. pøístøešky
podíl mìsta 14 142 000,K Rozvodnì + dìtská høištì Sever
5 356 000,zkapacitnìní parkování, kont. pøístøešky, rekonstrukce høiš
2011-2012
Kunìtická
17 145 000,sanace vozovky, odvodnìní, zkapacitnìní parkování, sanace a
doplnìní chodníku, kontejnerové pøístøešky, sadové úpravy
státní dotace 3 852 000,V letošním roce je k realizaci pøipravena první etapa projektu
centra Polabiny 4, ale tím zdaleka není vše hotovo. V dlouhém
seznamu budoucích zámìrù jsou zejména tyto lokality: ulice Druby,
prostor pøed ZŠ Polabiny 2 s nefunkèním bazénem, dopravní
zklidnìní okolí ZŠ Polabiny 1, rekonstrukce ulice Stavbaøù, úpravy
Rosické a Varšavské, dokonèení okolí Bajkalu, pokraèování úprav
ulice Studentské v kooperaci s Univerzitou, úpravy centra sídlištì
Sever, parkoviš u domù 424-432 v Broíkovì, ulice Kosmonautù
v úseku Podìbradská - Rosická, doplnìní parkovacích míst v ulici
Lonkovì, Sluneèní, rekonstrukce ulic Leákù a Partyzánù...
Takové jsou tedy ve struènosti plány polabinské radnice do
budoucna. I o tom, zda je bude mít pøíleitost naplòovat, se bude rozhodovat v blíícím se referendu. Pokraèování regenerace
sídlištì v dosavadním stylu
po zrušení obvodu je nejisté. Peníze, které by stály další akce, by se
ve vdy napjatém rozpoètu
mìsta hledaly
velmi obtínì.
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KNIHOVNA V PÉÈI OBVODU
Knihovna v našem mìstském obvodì funguje ji øadu let.
Pùvodnì byla umístìna v ponìkud stísnìných prostorách budovy
úøadu v ul. Chemikù. Celý provoz byl hrazen mìstem, obvod se od
roku 2002 podílel na provozu roèním pøíspìvkem v prùmìrné
výši 80 tis. Kè na nákup knih a náklady na energie.
V roce 2006 oznámilo mìsto svùj zámìr, aby mìstské
knihovny pøešly do správy jednotlivých mìstských obvodù. Od
1. 1. 2007 zøídil tedy mìstský obvod knihovnu jako svoji organizaèní sloku a zaèal plnì zabezpeèovat její chod. Byly nalezeny
vìtší a vhodnìjší prostory pro zázemí knihovny, a to v prostorách
budovy DDM Alfa na polabinské trojce. Musely být provedeny
urèité úpravy, aby prostory vyhovovaly novému úèelu, bylo
poøízeno nové vybavení (regály, nábytek, výpoèetní technika
apod.) a v polovinì roku 2007 došlo k pøestìhování knihovny do
tohoto areálu. Mìsto se na nákladech podílelo v letech 20072009 jednorázovou èástkou ve výši cca 390 tis. Kè pøevádìnou do
rozpoètu obvodu, od roku 2010 je podíl souèástí koeficientu pro
výpoèet podílu na daních, èástku tudí nelze urèit.
Kromì tradièních knihovních slueb nabízí knihovna bìhem
roku nìkolik akcí pro dìti z polabinských mateøských a
základních škol, k dispozici je také veøejný internet. Internet byl
do konce bøezna letošního roku hrazen z prostøedkù ministerstva
kultury v rámci tzv. Projektu internetizace knihoven, to však bylo
vzhledem ke sníenému objemu finanèních prostøedkù
ministerstva na dotaèní programy zrušeno. Mìstský obvod se
rozhodl pro zachování této sluby veøejnosti a zajištuje veøejný
internet ze svých rozpoètových prostøedkù.
V níe uvedené tabulce uvádíme pøehled roèních nákladù a
pøíjmù knihovny od roku 2007, tedy od doby, kdy zaèala být plnì
spravována mìstským obvodem.
rok

náklady
poøízení knih
pøíjmy ze
poèet
na provoz v Kè a èasopisù v Kè slueb v Kè knih v ks
2007*
1 357 000
145 000
37 200
14 168**
2008
924 000
197 000
56 500
15 474
2009
920 000
199 000
54 200
16 535
2010
875 000
150 000
56 800
17 414
2011
907 000
150 000
56 200
18 078
2012
869 000
150 000
55 700
18 816
* v nákladech na provoz je zahrnuto 173 tis. Kè na úpravy a 404 tis. Kè na
vybavení nového zázemí knihovny
** stav k 31.12.2006 byl 13 376 ks knih

Na závìr upozoròujeme, e knihovna má od èervna 2013
pozmìnìnou výpùjèní dobu, a to takto:
Po
9-17
Út
zavøeno
St
9-17
Èt
9-16
Pá
9-12
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VEØEJNÉ FINANÈNÍ PODPORY
Mìstský obvod se dlouhodobì snaí podporovat aktivity provozované na území obvodu (obèas ale finanènì podpoøí samozøejmì i
akci konanou v jiné èásti mìsta). Podporuje èinnosti z rùzných oblastí,
zejména však zamìøené na aktivity pro dìti a mláde. Jedná se o
- sportovní oblast (sportovní kluby, tìlovýchovné jednoty, jednorázové sportovní akce, taneèní soutìe apod.)
- kulturní oblast (koncerty, výstavy apod.)
- školy (mateøské, základní, støední školy) a zaøízení pro dìti a
mláde
- sociální oblast
Uvádíme výdaje MO Pardubice II na veøejnou finanèní podporu
v posledních 5 letech v Kè.
oblast podpory / rok
sport
kultura
školy a zaø. pro dìti
sociální oblast
celkem

2008
130 000
80 000
131 600
5 000
346 600

2009
193 500
60 000
196 200
5 000
454 700

2010
122 000
57 000
151 000
35 000
365 000

2011
164 000
45 000
153 300
5 000
367 300

2012
196 000
68 000
189 100
17 000
470 100

Pro úplnost dodáváme, e v letošním roce bylo ji rozdìleno mezi
adatele 213,5 tis. Kè a další pøidìlování bude následovat.

O SMYSLU REFERENDA
Poté, co zastupitelstvo mìsta rozhodlo o konání prvního
místního referenda v dìjinách Pardubic, prohlásila primátorka
Štìpánka Fraòková v Radnièním zpravodaji, e nejdùleitìjší
bude poskytnout lidem veškeré informace pro to, aby se mohli
zodpovìdnì rozhodnout. Dále se v èlánku uvádí, e "výsledek
referenda by mìl dát politikùm jasnou odpovìï na to, zda lidé
chtìjí zachovat souèasný model èlenìní Pardubic do osmi
mìstských obvodù, nebo se pøiklánìjí k jednodušší a úspornìjší
veøejné správì, kterou v ÈR preferuje vìtšina mìst srovnatelné
velikosti." Tato vìta dobøe vystihuje souèasnou informaèní
kampaò vedení mìsta. Nechceme, aby toto vydání zpravodaje
vyznìlo jako obhajoba "teplých místeèek" obvodních politikù a
úøedníkù. Berte ho, prosím, jako doplnìk mìstem poskytovaných
informací a podívejte se také na www.referendumpardubice.cz.
V jednom se s paní primátorkou upøímnì shodujeme - hlavnì
pøijïte k referendu a vyjádøete svùj názor! Pokud toti pøijde málo
lidí, bude referendum neplatné a zbyteènì se vynaloí nemalé
náklady na jeho uskuteènìní.
Referenda se mají konat k závaným otázkám, které hýbou
celou spoleèností. Obáváme se, e existence relativnì bez
problémù fungujících mìstských obvodù nehýbe ani tak
pardubickým lidem, jako spíš politickým vedením mìsta. Hrozí
tak opravdu nebezpeèí, e k referendu pøijde málo hlasujících.
Jene aby se minimalizovalo riziko, e pøi malé úèasti rozhodne
o osudu vìtšiny menšina, jsou zákonem stanoveny pomìrnì
pøísné limity. K platnosti referenda je zapotøebí 35% úèasti
obèanù. K prezidentským nebo parlamentním volbám pøišlo
naposledy v Pardubicích pøes 60% volièù, ovšem tøeba k senátním, krajským nebo komunálním volbám u to bylo pouze kolem
40% a k volbám do Evropského parlamentu dokonce jen 30%.
A to byly volby, kterých byly dlouho dopøedu plné sdìlovací
prostøedky a billboardy.
Jedno úskalí je ještì skryto ve formulaci otázky do referenda.
Bìné je ptát se obèanù, zda souhlasí s nìjakou zásadní zmìnou.
Pardubiètí zastupitelé se však rozhodli pro ponìkud neobvyklý
dotaz na souèasný stav. Take pozor, v referendu 13. 6. 2013
neplatí, e kdy zùstanete doma, zùstane vše pøi starém, nýbr
mohou nastat velké zmìny. Tak nezùstávejte doma a pøijïte
hlasovat. Kdy u bylo referendum vyhlášeno, má smysl se ho
zúèastnit a vyslovit svùj názor.
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Úspìchy polabinské jednièky
Pomalu, ale jistì se nám blíí konec školního roku. Ten letošní byl
pro naši školu opravdu úspìšný. Hned nìkolik našich ákù dosáhlo
vynikajících výsledkù ve vìdomostních nebo sportovních soutìích.
Mezi nejúspìšnìjší patøí urèitì Filip Kolman, ák 9. A, který obsadil
první místo v soutìi „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Této
soutìe se zúèastnilo 2 500 ákù ze 120 základních škol a 30. kvìtna
probìhne celostátní kole, kde nás Filip bude reprezentovat. Jsme
pøesvìdèeni, e i zde bude patøit k favoritùm. Dalšího našeho áka
Zdeòka Cacha, také áka 9. A, èeká v nejbliších dnech rovnì
celostátní kolo, a to v dìjepisné olympiádì. V loòském školním roce
Zdenìk také bojoval v celostátním finále a skonèil na 4. místì. My mu
letos budeme dret palce, aby toto vynikající umístìní ještì vylepšil.
V celostátním kole bojovali letos i naši šachisté, a to na Mistrovství
Èeské republiky v šachu drustev, kde obsadili krásné 7. místo. Pøed
nimi skonèila pouze drustva z víceletých gymnázií, naši chlapci tak
byli nejlepší ze všech základních škol v republice. Mezi krásné úspìchy
patøí i úèast našeho drustva v krajském kole v soutìi Právo pro kadý
den, které se uskuteèní 29. kvìtna. My si mùeme pouze pøát, aby se
nás podobné úspìchy drely i v roce pøíštím.
Se všemi našimi úspìšnými soutìícími, ale i se všemi áky školy a
hlavnì s devááky se rozlouèíme na tradièním „Louèení“, které se
uskuteèní na høišti naší školy 25. èervna od 16. hodin. Celá tato
slavnostní akce bude zakonèena ivým koncertem, který zaène ve
20.00 hodin. Pøejeme všem krásné léto.
Vedení ZŠ Polabiny 1

Nezlomeni na mistrovství
Ve dnech 17.-18. èervna 2013 se v Ostravì uskuteènilo Mistrovství
ÈR ve stolním tenise vozíèkáøù jednotlivcù i dvouèlenných drustev. Na
nìj se probojovali i èlenové pardubického sportovního klubu vozíèkáøù
NEZLOMENI, Vladimír Tláskal a Spomenka Habìtínková Tomiè. Ti
spolu také utvoøili dvojici pro ètyøhru a pøesto, e spolu hráli poprvé, si
vedli skvìle. Nakonec obsadili výborné šesté místo. Šesté místo
vybojoval v muích také Vladimír Tláskal.
Samostatné boje se vedly také v kategorii TT3-5 (para) eny, kde
excelovala právì naše pardubická Spomenka Habìtínková Tomiè. Ta
svým bezchybným výkonem ohromila všechny úèastníky a po zásluze
si vybojovala po sedmi druhých místech titul mistrynì Èeské republiky.
Zásluhu na tomto titulu má také mìsto a ÈATHS a také pan Køeèek a
paní Krakovièová, kteøí dlouhodobì o.s. SKV Pardubice NEZLOMENI
podporují.
Jaroslav Kòava, Spomenka Habìtínková Tomiè

NÁZOR OBVODNÍHO ZASTUPITELE
Pøiblíit výkon veøejné správy obyèejnému obèanovi je
obehranou písnièkou nìkolika posledních volebních období.
Pardubice jsou jedním z mála míst naší zemì, kde to zatím
funguje. Není to jenom o bìném ovìøení podpisu, vyøešení
pøestupku, vyplacení pøíspìvku, nebo dalších nezbytností v ivotì
lidském. Nebudu se rozepisovat o údrbì a investicích do
dìtských høiš v našem obvodu, pøíspìvkù na kulturní, spoleèenské, nebo sportovní akce, v neposlední øadì investice do
doívající infrastruktury a údrbì veøejných prostranství, to je úkol
„malé radnice“ To jsou notoricky známé vìci. Mám za to, e
problémy obvodu èítajícího 20 tisíc obyvatel lze lépe vidìt a øešit
z ulice Chemikù, ne z Pernštýnského námìstí.
Proto vnímám a chápu obavy sousedù, e úøedníci z „velké
radnice“ budou øešit pouze problémy, které mají pod okny. Proè
taky vìnovat pozornost periferii, tam, kde ijí obyèejní lidé, ale
návštìvník Pardubic, ani ádná delegace tam nikdy nezabloudí?
Tito lidé si uvìdomují, e významná èást pøíjmù mìsta spoèívá
v transferu daní a ty jsou závislé na poètu obyvatel, tj. také na nich.
Uvìdomují si, e v okolí „velké radnice“ se budují a budou
budovat výstavní prostory, pìší zóny a korza, kam a lze
dohlédnout z Pernštýnského námìstí. Pak u zbývá jenom otázka,
kolik toho zbyde pøi budoucím dìlení na nás.
Pavol Škuliga

Prùøez èinností ZUŠ Polabiny
Základní umìlecká škola v Pardubicích-Polabinách, Lonkovì ulici
510 nabízí dìtem výuku v hudebním, taneèním, výtvarném a literárnìdramatickém oboru. Úèastníme se øady vystoupení, veèírkù,
výchovných koncertù pro MŠ a ZŠ, veøejnost, ale také soutìí v
nejrùznìjších umìleckých oblastech. Za všechny jmenujeme nìkolik
úspìchù našich ákù, za které dìkujeme jak pedagogùm, tak i
ocenìným dìtem. Pøispìli tak výraznì nejenom k reprezentaci školy,
ale i mìsta a regionu.
Mimoøádné úspìchy slavili v letošních soutìích základních
umìleckých škol áci hudebního oboru. Trio Sardonyx ( uè. N. Mertová
a D. Rosová ml.) se umístilo v celostátním kole na vynikajícím druhém
místì. Ze stejné soutìe si ještì 3. cenu pøivezlo Kvarteto zobcových
fléten (uè. D. Rosová). Škola byla MŠMT ÈR povìøena poøadáním
ústøedního kola soutìe ZUŠ ve høe na akordeon a tak naši áci, kteøí do
tohoto finálového kola postoupili, hráli skoro na domácí pùdì. O to víc
nás tìší 2. cena D. Bradshawa a tøi první ceny S. Stehlíkové, F.
Neuwirtha a dua Stehlíková-Neuwirth (uè. I. Holomková). Do úplného
pøehledu soutìních úspìchù patøí i kytaristka J. Vopalecká, která
pøivezla 2. cenu ze soutìe PRAGuitarra Clássica.
Taneèní obor ZUŠ se zabývá hlavnì souèasným a klasickým
tancem. Povzbuzením pro naši práci jsou také úspìchy soutìní.
Klasický tanec je napø. zastoupen soutìí „Hradecká Odette“. Naše
dívky K. Bibenová, L. Bergová a M. Nìmcová získaly v rùzných
kategoriích 1., 2. a dvì 3. místa. Ocenìní získaly také na krajském kole
ve scénickém tanci v Ústí n. Orlicí. Nominaci do celostátního kola
scénického tance v Jablonci nad Nisou si vytancoval s novou
choreografií soubor BT studio.
Úspìšný byl náš výtvarný obor. Na 14. celostátní pøehlídce
výtvarných prací dìtí a mládee získaly projekty E. Jebavé, V. Šámalové a I. Tobiášové: Cenu kurátora za projekt "Monostruktury",
èestné uznání za projekt "Udìlej si sám... ...vynálezy v krabièce" a ještì
jedno èestné uznání za projekt "Prales". Všechny zaslané pøíspìvky
jsou vystavené v litomìøickém gotickém hradu.Pokud si chcete
prohlédnout práce ákù našeho VO, nemusíte jezdit do Litomìøic, ale
mùete navštívit nìkterou z našich aktuálních pardubických výstav.
V ZUŠ Lonkova ul. si prohlédnìte "Mezinárodní výstavu psù", v èervnu
ve výstavním prostoru Mázhaus "Korýše a jiné tvory" a ještì plánujeme
výstavu z výtvarného soustøedìní "Náhrdelník Chrudimky" do
Automatických kulturních mlýnù a poté do Galerie Chodba.
Úspìšní byli letos i áci literárnì-dramatického oboru z Èistírny,
divadelní scény ZUŠ PardubicePolabiny. K. Koláøová s B. Lohniskou
postoupily na národní pøehlídku Dìtská scéna v sólovém projevu.
K. Stodolová vyhrála ve své kategorii literární soutì Pardubický
pramínek. Z krajských pøehlídek ZUŠ i Dìtské scény pøivezly inscenace
z Èistírny ocenìní a èestná uznání.
Pokud chcete navštívit naši školu, podrobné informace najdete na
www.zuspardubice.cz.
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Upozoròujeme, e hlasovací lístky pro místní referendum neobdríte domù, ale pøímo v hlasovací
místnosti. Ty jsou umístìny stejnì jako pøi volbách ve školách. Hlasovací okrsky jsou rovnì stejné
jako pøi volbách. Svùj okrsek si mùete ovìøit napø. na www.pardubice2.cz v sekci Referendum.
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