Slovo starostky Městského obvodu Pardubice VI
Vážení spoluobčané, sousedé,
dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje Městského obvodu Pardubice VI, který jsme nazvali Pardubická šestka. Je to takový
malý vánoční dárek, kterým bychom chtěli přispět k Vaší lepší informovanosti. Bude vycházet čtvrtletně a měl by obsahovat konkrétní informace z konkrétních oblastí života našeho obvodu, užitečné rady, návody apod. Věřím, že se u Vás setká s kladnou odezvou a
že i Vy sami se později svými dotazy a podněty zapojíte do přípravy jeho obsahové části. V tomto prvním vydání bychom se Vám,
my zastupitelé, rádi představili, abyste znali své zástupce v orgánech obvodu a mohli se na nás se svými podněty a žádostmi obracet.
Kromě toho, zde najdete i články, které pro Vás připravil úřad a které Vám, jak už jsem výše uvedla, pomohou se zorientovat v
konkrétních oblastech. Takové články budou pravidelnou součástí zpravodaje.
Vážení spoluobčané,
my všichni, díky Vaší volbě nastupujeme v tomto volebním období sice s velkými obavami, přesto s odhodláním pokusit se zlepšit
stav ve všech oblastech života v místě, kde žijete, pracujete a trávíte nejvíce času. Budeme se snažit, abychom v rámci možností
splnili co nejvíce z toho, co jsme Vám slíbili, byť některé úkoly daleko přesahují rámec jednoho volebního období. Budeme
prosazovat koncepční, čistou, průhlednou a jasnou správu věcí veřejných. Budeme se snažit poctivě řešit úkoly spojené s fungováním
úřadu a věříme, že nedostatků či nedorozumění bude co nejméně.
Já osobně jsem ráda, že i já mohu být u toho a svou „trochou do mlýna“ přispět k tomu, aby se nám dařilo odstraňovat dluhy
minulosti, zejména nedokončenou kanalizaci a tíživou dopravní situaci, nedokončené komunikace a chodníky atd. Na druhé straně
jsou před námi i příjemné úkoly, jako vybudovat nová dětská hřiště, uvést v život různé sportovní a společenské akce, na kterých se
setkají všechny generace a všichni si přijdou na své. Je prostě na nás všech, zda se podaří, abychom si jednou řekli, že se nám v našem
obvodě hezky žije a že jsme hrdí na vykonanou práci.
Nakonec mi, vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřála jménem svým i jménem Rady a Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice VI klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v příštím roce 2007.
Zuzana Zlesáková

Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI v roce 2007
Dovolte nám srdečně Vás všechny pozvat na zasedání zastupitelstva MO Pardubice VI, která se konají v těchto termínech:
Pondělí 26. března 2007
Pondělí 18. června 2007
Pondělí 17. září 2007
ve Spolkovém domě zahrádkářů ve St. Čívicích
v sále objektu Opočínek čp. 53
v I. patře MŠ Doubek Lány na Důlku čp. 35
Pondělí 10. prosince 2007
v sále TJ PARAMO, Jos. Poppera 18 ve Svítkově

Zvolení zastupitelé MO Pardubice VI pro volební období 2006 – 2010
Členové Rady MO Pardubice VI
Starostka:
Místostarosta:
Další členové:

Ing. Zlesáková Zuzana
Ing. Ráliš Václav
Stanko Lubomír
Kadaně Miloš
Nosek Milan

Členové Kontrolního výboru
Zastupitelstva MO Pardubice VI
Předseda:
Ing. Mareš Zdeněk
Členové:
Bc. Svoboda Jiří
Chmelař Milan

Členové Finančního výboru
Zastupitelstva MO Pardubice VI
Předsedkyně:
Faltusová Věra
Členky:
Karbanová Ladislava
Sodomková Olga

Upozornění občanům: pracovní doba úřadu v době svátků
Provozní doba Úřadu městského obvodu Pardubice VI zůstává ve dnech 27. až 29. prosince 2006 nezměněna, pouze pokladna bude
uzavřena v pátek 29. prosince 2006 již v 10,00 hodin. Z tohoto důvodu nebude prováděno ani ověřování listin a podpisů.
Děkujeme za pochopení.

Nákladní automobily a Paramo
V poslední době byl náš obvod dotazován občany, proč stále jezdí nákladní vozidla a cisterny do Parama zadním vjezdem přes
Svítkov a ulici Přerovskou. Protože naším cílem je minimalizovat nákladní dopravu ve Svítkově (máme zde i další firmy, které se bez
nákladní dopravy neobejdou), bylo vyvoláno jednání se zástupci Parama, které pomohlo objasnit některé problémy.
I přes viditelnou vstřícnost zástupců Parama bylo konstatováno, že v nejbližší době se nepodaří zcela průjezd nákladních vozidel
odstranit pro malou propustnost komunikací v areálu Paramo a dále pro malou kapacitou stávajícího parkoviště u závodiště.
Přesto Paramo zajistí alespoň okamžité vyloučení průjezdu cisteren přes Svítkov. Dále prověří možnost rozšíření stávající
komunikace podél severní strany oplocení areálu Paramo, podél trati Česká Třebová - Praha, s tím, že by vozidla objížděla areál a
vyjížděla u závodiště.
Náš obvod bude rovněž podporovat snahu Parama o zajištění řízeného výjezdu nákladních vozidel u závodiště (pomocí světelného
signalizačního zařízení), které by rovněž přispělo ke zlepšení dopravní situace a zprůjezdnění výjezdní komunikace z parkoviště u
administrativní budovy.
Ing. Karel Lomnický - vedoucí odboru investic, dopravy a životního prostředí

Zimní údržba 2006 - 2007
Tak jako každý rok probíhá zimní údržba dle Plánu zimní údržby navrženého Službami města Pardubic a schváleného Odborem
dopravy Magistrátu města Pardubic, který je k dispozici na zdejším odboru investic, dopravy a životného prostředí. I přes omezené
kapacity Služeb města Pardubic, které vlastní údržbu provádějí, se nám letos podařilo rozšířit okruh udržovaných silnic zejména v
Lánech na Důlku a Opočínku. Ve výjimečných situacích jsme schopni některé problémy vyřešit ve spolupráci se soukromými
firmami. Tuto službu si však musíme zaplatit z našeho rozpočtu. Nadále zůstává část komunikací, které z technických důvodů se
neudržují, a jejichž seznam je uveden v nařízení statutárního města Pardubice č. 11/2006. I přes tuto skutečnost se budeme snažit, aby
i tyto komunikace byly nějakým vhodným způsobem udržovány. Chceme upozornit majitele nemovitostí sousedících s přilehlými
chodníky na zákonem danou odpovědnost za škody vzniklé jejich neudržováním. Znamená to, že je lepší chodník uklidit, než platit
lékařské náklady někomu, kdo se na neudržovaném zraní.
Věřme, že zima k nám nebude krutá. Pokud se ale vyskytnout extrémní problémy, je možné se obrátit na náš úřad na tel. 466 301 160,
166, 167, nebo v mimořádných případech na stálou dispečerskou službu Služeb města Pardubic 777 783 197.
Ing. Karel Lomnický - vedoucí odboru investic, dopravy a životního prostředí

Nové poplatkové období 2007
Vážení občané,
dovolujeme si Vás touto cestou upozornit, že od ledna 2007 začíná další poplatkové období pro místní poplatek ze psů a pro místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní
poplatek za nakládání s komunálními odpady“).
Místní poplatek ze psů je splatný do 15. března 2007. Sazby pro Městský obvod Pardubice VI jsou stanoveny níže uvedenou
vyhláškou a to:
za jednoho psa drženého v rodinném domě
100,- Kč,
v ostatních domech (bytový objekt s více byty)
400,- Kč,
osoby jejichž jediným příjmem je invalidní, starobní, sirotčí důchod 200,- Kč.
Výše uvedený poplatek je spravován a vybírán na základě zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 337/1992 Sb., o správě dání a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky města Pardubic
13/2004 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
Místní poplatek za nakládání s komunálními odpady, sazba 498,- Kč je splatný do 30. dubna 2007. Tento termín je stanoven pro
všechny poplatníky, tedy i pro poplatníky, kteří během roku 2007 dovrší šesti let (osvobozeny nejsou děti do šesti let, ale děti které
nedovrší v roce 2007 šesti let).
Výše uvedený poplatek je spravován a vybírán na základě zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 337/1992 Sb., o správě dání a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky města Pardubic
č. 10/2004, ve znění pozdějších předpisů.
S přesným textem výše uvedených vyhlášek se můžete seznámit na internetových stránkách města Pardubic www.mesto-pardubice.cz,
případně na Úřadě MO Pardubice VI.
Zdeňka Jurečková, referent OSSK ÚMO Pardubice VI

Nakládání s odpady v Městském obvodu Pardubice VI
K zabezpečení nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech slouží v MO Pardubice VI separační dvůr, velkoobjemové
kontejnery, kontejnery na separovaný odpad a mobilní sběr nebezpečného odpadu. K odkládání jiných než běžných komunálních
odpadů slouží separační dvůr Svítkov, lepenku a eternit přijímá v omezeném množství separační dvůr v Dražkovicích.
Separační dvůr Svítkov (za areálem Plynostavu)
Provozní doba:
Po, St 13 - 17 hodin
So
8 - 12 hodin
Separační dvůr přijímá tento odpad:
Akumulátory, pneumatiky (z osobních aut, bez disku), stavební suť, sklo, plasty, kovy, baterie, chladničky, mrazničky, televizory a
jiný elektrotechnický odpad, odpad ze zeleně, dřevo a ostatní objemný odpad. Další přijímané druhy odpadu jsou uvedeny přímo u
každého sběrného dvora.
Čistou stavební suť (bez eternitu, plastů, novodurových trubek, kabelů, železa, papíru, dřeva ap.) lze uložit do hmotnosti 300 kg/měsíc
(přívěs za osobní automobil).
Separační dvůr nepřijímá běžný komunální odpad, eternit, lepenku a další neuvedené odpady.
K odkládání odpadů na separační dvory je třeba doložit:
- doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu
LEPENKU a ETERNIT
Lze odkládat v Dražkovicích
Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá
6:30 - 15:00
St
6:30 - 17:00
Občané (nikoliv firmy) zde mohou předávat materiál v omezeném množství do 200 kg na jedno číslo popisné, pouze zabalený v
papírových nebo igelitových obalech. Další podmínkou převzetí tohoto odpadu je předložení dokladu o úhradě poplatku za svoz a
likvidaci komunálního odpadu od osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti.
K odkládání odpadů na separační dvůr v Dražkovicích je třeba doložit:
- doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu
- občanský průkaz
Kontejnery na separovaný odpad
O počtu kontejnerů na separovaný odpad rozhoduje na základě žádosti městských obvodů Magistrát města Pardubic.
V Městském obvodu Pardubice VI je celkem sedm stanovišť.
Ve Svítkově jsou kontejnery umístěny na třech místech. Jedno stanoviště se nachází v ulici Branecké u samoobsluhy Kubík, druhé v
ulici Popkovické. Na těchto stanovištích lze odložit plasty, sklo i papír. Třetím stanovištěm kontejnerů na separovaný odpad je ulice
Přerovská u vlakové zastávky. Zde lze odložit plasty.
V Popkovicích jsou kontejnery umístěny u bývalé hasičské zbrojnice. Lze tam odložit plasty, sklo i papír.
Ve Starých Čívicích je stanoviště kontejnerů umístěno u samoobsluhy. K odkládání slouží kontejnery na plasty, sklo i papír.
V Lánech na Důlku lze plasty a sklo odložit do kontejnerů u bývalé prodejny.
V Opočínku slouží k odkládání plastů a skla kontejnery umístěné na stanovišti u finských domků.
Velkoobjemové kontejnery
Ostatní odpad lze v obcích Svítkov a Popkovice odkládat na dostupném separačním dvoře v k.ú. Popkovice. V obcích Staré Čívice,
Lány na Důlku a Opočínek je možné odkládat tyto odpady do velkoobjemových kontejnerů. Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
budou zveřejněna po uzavření smluv s dodavatelem.
Bc. Vladimíra Brzková - referentka odboru investic, dopravy a životního prostředí

Opravy komunikací
V roce 2006 se podařilo včas splnit plán oprav komunikací po zimním období. Tento úkol pro nás na základě uzavřené smlouvy o dílo
zajišťují Služby města Pardubic, a.s. Z větších akcí lze uvést:
rekonstrukce ulice Do Polí ve Svítkově (z rozpočtu města)
výstavba a světelného signalizačního zařízení na křižovatce Pražská a Žižkova (s naším finančním příspěvkem)
opravy vjezdů při státní silnici I/2 v ulici Pražské v Popkovicích
zpevnění komunikace části komunikace Sjezdová v Popkovicích
oprava havarijního stavu vozovky v podjezdu U Trojice
Na příští rok 2007 byl dán požadavek našeho obvodu na rozpočet města na zabezpečení těchto akcí :
rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace v ulicích Branecká, Na Klínku, 8. května, U Bylanky ve Svítkově

vybudování propojovacího chodníku do průmyslové zóny ve St. Čívicích
vybudování chodníku v ulici Srnojedské (za tratí) ve Svítkově
rekonstrukce ulice Na Štěpnici ve Starých Čívicích
opravy chodníků při státní silnici I/2 v Popkovicích
rekonstrukce komunikace od čp. 67 k čp. 77 v Lánech na Důlku - Krchleby podél Podolky
rekonstrukce části komunikací na Opočínku včetně povrchového odvodnění
prodloužení komunikace v ulici K Pašti
Již nyní je však zřejmé, že město nebude schopno všechny naše požadavky finančně pokrýt, vzhledem k tomu, že rozpočet města na
rok 2007 je nižší než ten letošní. Budeme se tedy snažit soustředit se na nejkritičtější místa a ty se snažit prosadit formou sdružení
finančních prostředků z našeho a městského rozpočtu. Vždyť platí heslo: "Pomož si a bude ti pomoženo".
Z našeho rozpočtu bychom chtěli v roce 2007 :
dokončit prodloužení ulice Dlouhé ve Svítkově pro výstavbu nových pěti rodinných domů
dokončit úpravu prostoru u kaple Panny Marie ve Svítkově
podílet se na výstavbě světelného signalizačního zařízení na mostě přes Labe do Rosic.
Pokud jde o některé pochybnosti ve věci prodloužení ulice Dlouhé ve Svítkově, probíhají intenzivní jednání s VČP a VaKem
Pardubice s cílem akci zdárně dokončit v příštím roce tak, aby mohli noví stavebníci začít stavět a přitom nebyl nikdo ze
starousedlíků dotčen na svých právech.
Již delší dobu nás nejvíce trápí stav komunikací ulic Branecká, 8. května, Na Klínku a U Bylanky, kde se však stále čeká na výstavbu
kanalizace.
Protože v našem obvodě probíhá poměrně velká bytová výstavba, potýkáme se v poslední době se značným znečišťováním
komunikací. Jsou to místa za čerpací stanicí Jet a stavby rodinných domů podél ulice Žižkovy ve Svítkově a výstavby rodinných
domů v ulicích Chotkova a Kokešova ve Starých Čívicích. Protože se nedařilo stavební firmy přimět k nápravě, bylo s některými
zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Ve Starých Čívicích pak až na přímý zásah starostky byla zjednána náprava a na
staveništích byla v polovině prosince učiněna opatření k čištění vozidel před výjezdem na silnici.
Ing. Karel Lomnický - vedoucí odboru investic, dopravy a životního prostředí

Nový stavební zákon
Dne 11.5.2006 byla rozeslána Sbírka zákonů, jejímž obsahem byl mimo jiné dlouho projednávaný a diskutovaný nový stavební zákon
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nový stavební zákon je účinný od 1.1.2007 s výjimkou
ustanovení o autorizovaných inspektorech, která nabyla účinnosti 1.7.2006 a ustanovení § 102 odst. 1 o náhradách vlastníkům
pozemků za změnu v území, která nabude účinnosti 1.1.2012.
Nový stavební zákon přesouvá těžiště uplatňování veřejného zájmu do územního plánování, územní řízení je nástroj územního
plánování. Zcela nově umožňuje povolování staveb autorizovanými inspektory. Mnoho činností je pouze oznamováno, ale na druhou
stranu je odpovědnost přesunuta na jednotlivé účastníky procesu výstavby, jsou jim zákonem stanoveny povinnosti, které stavební
úřady kontrolují a uplatňují sankce při jejich neplnění. Nový systém kontroly veřejných zájmů přináší také přednostní uplatnění
zjednodušených postupů s cílem vydávat hlavně u jednoduchých staveb pouze jedno rozhodnutí.
Stavební úřad v územním řízení vždy nařizuje veřejné ústní jednání, není možné od něj upustit jako dosud. Žadateli, obci a dotčeným
orgánům se oznámení o zahájení územního řízení (a následně i rozhodnutí) doručuje jednotlivě, ostatním účastníkům veřejnou
vyhláškou. Žadatel tedy musí počítat s delší lhůtou pro vydání územního rozhodnutí (15. den od vyvěšení na veřejné vyhlášky na
úřední desce úřadu je písemnost doručena, zahájení musí být oznámeno minimálně 15 dnů před ústním projednáním, následuje lhůta
pro vydání rozhodnutí, dalších 15 dnů na doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou a nakonec lhůta 15 dnů na podání odvolání). To
platí i pro spojené územní a stavební řízení. Při ústním jednání se zákonná třicetidenní lhůta pro vydání rozhodnutí prodlužuje na 60
dnů, vyvěšení na úřední desce se do ní nezapočítává.
Mezi veřejností je díky mediální prezentaci nového stavebního zákona rozšířena pověra, že od 1.1.2007 se rodinné domky do 150 m2
budou pouze ohlašovat jako např. dnes stavba plotu. Je pravda, že byl značně rozšířen okruh staveb, které se budou „pouze“ ohlašovat
stavebnímu úřadu a nově byl stanoven okruh staveb, které nebudou podléhat ani ohlášení. To ovšem neznamená, že bude možné
zřizovat tyto stavby živelně, bez dokumentace nebo dokonce bez tolik neoblíbených „papírů“. Taxativně vyjmenované stavby nebude
třeba ohlašovat stavebnímu úřadu, ale k jejich provedení je třeba územního souhlasu (místo územního rozhodnutí), který může vydat
stavební úřad, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Výčet těchto staveb je uveřejněn na internetových stránkách
Městského obvodu Pardubice VI.
Další okruh staveb jsou stavby ohlašované, do jedné skupiny ohlašovaných staveb patří zmiňované rodinné domy do 150 m2
zastavěné plochy. U této skupiny ohlašovaných staveb se připojuje projektová dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů,
vlastníků technické infrastruktury a dalších dokladů, předpokládá se vydání územně plánovací informace Magistrátem města
Pardubic, stavebním úřadem, oddělením územně správním, ohlašuje se třicet dnů předem, že stavebník hodlá stavbu užívat, stavební
úřad vykonává kontrolní prohlídky včetně závěrečné prohlídky před započetím užívání stavby, je třeba vést stavební deník. Současně
s podáním ohlášení musí stavebník doložit stavebnímu úřadu, že prokazatelně informoval o svém stavebním záměru vlastníky
sousedních pozemků a staveb na nich. Sousedé mohou stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode
dne, kdy byli stavebníkem informováni. Tato prokazatelná informace musí mít datum 1.1.2007 (datum účinnost této části stavebního
zákona) a následující, bez uvedení data je tento doklad bezcenný.
Podání stavebnímu úřadu musí být od 1.1.2007 na předepsaných tiskopisech. Tiskopisy jsou součástí jedné z prováděcích vyhlášek ke
stavebnímu zákonu (vyhlášky ke stažení na www.mmr.cz) a jsou povinné. Žádosti a podobná podání nelze učinit jinak než na
tiskopisech, pokud je tomu jinak, jsou neplatná a stavební úřad podání usnesením odloží nevyzývá stavebníka jako dosud k doplnění
podání, pouze podá informace o předepsaných náležitostech ohlášení. Rovněž projektová dokumentace má vyhláškou předepsané

náležitosti a musí být v této podobě připojovaná k žádostem podaným po 1.1.2007. Pokud projektová dokumentace byla zpracována
před 1.1.2007, má náležitosti podle dosavadních právních předpisů (§ 18 vyhl. č. 132/1998 Sb.)
Jak je uvedeno v úvodu článku, povinnosti účastníků výstavby (stavebníků, vlastníků stavby, stavbyvedoucích, stavebních
podnikatelů, vlastníků technické infrastruktury), jsou nově definovány přímo v ustanoveních stavebního zákona. Jedná se například o
povinnost stavebníka oznámit stavebnímu úřadu zahájení stavby a jméno stavbyvedoucího, o povinnost v dostatečném předstihu
informovat osoby přímo dotčené o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení. Jejich dodržování prověřuje stavební úřad
při kontrolních prohlídkách staveb, ať už dokončených nebo nedokončených a následně uplatňuje sankce. Došlo ke sjednocení výše
pokut u přestupků a správních deliktů a to odstupňovaně podle závažnosti protispolečenského jednání až do výše 2 mil. Kč.
Významnou pozici přiznává nový stavební zákon sousedům, ať už se jedná např. o povinnost stavebníka oznámit jim zahájení stavby,
na kterou nebylo vydáváno rozhodnutí, anebo nutný souhlas sousedů připojený k oznámení o záměru v území, na základě kterého
může stavební úřad vydat územní souhlas a v neposlední řadě povinnost stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, při
čemž musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k
sousedství.
Kompetence Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu a stavebních úřadů Městských obvodů budou stanoveny v příloze č. 2
Statutu města Pardubice obecně závazné vyhlášky. V době zpracování tohoto příspěvku probíhaly diskuze, zda územní souhlas pro
stavby nevyžadující povolení ani ohlášení bude vydávat Magistrát města Pardubic nebo stavební úřady Městských obvodů.
Zjednodušeně bychom mohli říct, že se jedná o takové stavby, které podle dnešní právní úpravy podléhají ohlášení.
Ing. Věra Jiříčková - vedoucí stavebního úřadu

Informace ke změnám v oblasti dávek sociální péče
Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu
Vzhledem k tomu, že k 31.12.2006 končí platnost § 80 a § následujících zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, Úřad MO Pardubice VI již příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu nebude vyplácet.
Od 1.1.2007 vstupuje platnost zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je nově koncipován příspěvek na péči, který nahrazuje
příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou osobu a také navýšení důchodu pro bezmocnost. Tento příspěvek na péči bude vyplácet
Magistrát města Pardubic.
Dávky sociální péče
K 31.12.2006 končí platnost zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. a zák. 463/1991 Sb., o
životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Od 1.1.2007 vstupuje platnost zák. č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi.
Na základě zákona o pomoci v hmotné nouzi budou Úřadem MO Pardubice VI poskytovány nové dávky, a to příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.
Dávky pro těžce zdravotně postižené a staré občany
K 31.12.2006 končí platnost § 43 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České
národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto důvodu Úřad MO Pardubice
VI již příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice nebude vyplácet.
§ 42 (příspěvek na zvýšené životní náklady) a § 37 (příspěvek na individuální dopravu) vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, zůstává v platnosti a nadále je bude vyplácet Úřad MO Pardubice VI.

Malý krůček vpřed v řešení neúnosného stavu kapacity komunikací
v našem obvodě
V září letošního roku byla uvedena do provozu nová světelná křižovatka v Popkovicích. Doufáme, že alespoň trochu přispěje k
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na přetížené státní komunikaci Pražská. Je to ale pouze dílčí řešení cekově neúnosné situace
na této komunikaci. Pro nás všechny, kteří žijeme v blízkosti této komunikace a jsme na ni odkázáni při dopravě do města za kulturou,
do zaměstnání, apod., je nezbytně nutné začít tuto tíživou situaci konečně řešit. Jediným řešením pro nás zůstává přeložka této silnice
v návaznosti na celkovou koncepci vnějších obchvatů města. Této problematice bychom se rádi věnovali v některém z dalších čísel
zpravodaje.
Ing. Zuzana Zlesáková

Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2007
úd aje jsou v tis. Kè

Zdroje

schvál ený rozpoèet
na rok 2006

Pøíjmy daòové celkem
DPH - podíl na sdílených daních celkem
DPH - transfer z rozpoètu mìsta na státní správu
DPH - transfer z rozpoètu mìsta na životní prostøedí
DPH - transfer z rozpoètu mìsta na dopravu
DPH - transfer do rozpoètu mìsta (svoz a likvidace TKO a pod.)
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce z rozpoètu mìsta
Místní poplatky celkem
ze psù
za užívání veø. prostranství
ze vstupného
za provoz výherních hracích automatù
za svoz a likvidaci TKO
za povolení vjezdu do vybraných míst
Výtìžek z provozování VHP
Správní poplatky celkem
správní poplatek ze povolení provozu VHP
ostatní správní poplatky

Pøíjmy nedaòové celkem

pøíjmy z vlastní èinnosti
pøijaté neinvestièní dary
pøíjmy z pronájmu majetku
pøíjmy z úrokù na bankovních úètech
pøijaté sankèní platby, pokuty
pøíjmy z prodeje nekapitálového majetku
pøepokládaná dotace na náklady na pøedèasné parlamentní volby
pøedpokládaná dotace na náklady na parlamentní a komunální volb y
ostatní nedaòové pøíjmy

Pøijaté dotace celkem
dotace na sociální dávky
dotace z Úøadu práce na aktivní politiku zamìstnanosti
ostatní dotace z veøejných rozpoètù
zapojení výsledku po dnikatelské èinnosti

Pøíjmy celkem
zapojení finanèních prostøedkù z minulých let
pøevod do sociálního fondu

Financování celkem

Zdroje celkem

návrh ro zpoètu
na rok 2007

14 538

15 532

2 215
90
10
40
175
1 900
0

2 255
85
10
40
170
1 950
0

60

80

300
120
180

300
120
180

353

163

75
0
0
65
5
0
0
200
8

15
0
70,1
65
5
0
0
0
8

3 400

2 500

18 291

18 195

2060
-180

1888
-180

1 880

1 708

20 171

19 903,1

11 963
8 805
2 638
2 028
-1 508
0

3 400
0
0
0

12 897
9 496
2 789
2 145
-1 533
0

2 500
0
0
0

Výdaje
Práce a sociální vìci
sociální dávky

Vnitøní správa
platy zamìstnancù
odmìny èlenù zas tupitelstva
ostatní osobní výdaje
odmìny a dary za práci v komis ích a výborec h
sociální , zdrav otní a zák onné pojištìní
cestovné
pohoštìní
náklady na pøedèasné parla mentní volby
náklady na parlamen tní volby
náklady na komunální volby
ostatní provozní nákl ady související s provozem ÚMO
náklady na jednotku sboru dobrovoln ých hasiè ù
výpoèetní technika (provoz a inves tice)
ostatní investiè ní výdaje s ouvisející s provozem ÚM O

Životní prostøedí
odpadové hospodáøství c elkem
péèe o v eøejnou zeleò a veøejná prostranství celkem
provoz mon itorovací stanice
ostatní výda je do životního prostøedí c elk em

schválený rozpoèet
na rok 2006

návrh rozpoètu
na ro k 2007

3 400

2 500

9 009

9 304

3 650
800
12
12
1 475
70
15
0
100
100
2 355
20
100
300

3 9 30
8 50
12
12
1 6 20
1 00
15
0
0
0
2 3 40
25
1 00
3 00

2 825

2 985

1 790
1 035
0
0

2 0 70
9 15
0
0

3 400

2 5 00

3 490

2 720

oprava a údržba k om unikac í
ostatní provozní výda je do dopravy celkem
in vestice do dopravy celkem (vè. veøejného osvìtlení a kana liza ce)

800
20
2 670

8 30
1 20
1 7 70

Školství, mládež, sport a kultura

Doprava

423

648

provoz mìstských knihoven
životní jubilea obèanù
dary a dotace fyzic kým a prá vnickým osobám
ostatní provozní výda je v tìc hto ob lastech celkem
ostatní investiè ní výdaje v tìchto oblas tech c elk em

40
20
145
118
100

35
20
85
1 08
4 00

Skupina drobné údržby

14

5

1 010

1 741,1

10
0
0
1 000

41,1
0
0
1 7 00

20 171

19 903,1

mzdy vè. pojištìní v ži votním prostøedí
mzdy vè. pojištìní v dopravì
mzdy vè. pojištìní - drobná údržba

Rezervy
rezerva rady MO
rezerva starosty
rezerva místostarosty
rezerva rozpoè tu

Výdaje celkem

14
0
0

5
0
0

