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Z á p i s 
z 61. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 18. 1. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová 
                    Miroslava Boháčková, tajemník   
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
2. Úhrada členského příspěvku STMOÚ 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
4. Návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád Statutárního města Pardubic 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Diskuse 
 
1.  Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Starosta seznámil členy rady s návrhy projektů na organizování akcí městským obvodem v roce 2018 a 
dále s dodatkem k loňskému projektu k organizaci výstavy fotografií, kde se mění termín realizace – 
přesunutí do roku 2018. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 655  
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 1/2018 – Organizace poskytování 
darů u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu Pardubice II v roce 2018 dle přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 656  
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 2/2018 – Organizace masopustu 
v městském obvodu Pardubice II v roce 2018 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 657  
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Projektu č. 10/2017  -  Organizace 
Výstavy starých a nových fotografií městského obvodu Pardubice II dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Úhrada členského příspěvku STMOÚ 
M. Boháčková požádala o souhlas k úhradě členského příspěvku za členství ve Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů ČR na rok 2018. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 658  
Rada městského obvodu souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 1500 Kč Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů ČR na rok 2018 za členství tajemníka úřadu městského obvodu. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Vyvěšení tibetské vlajky 
Starosta informoval o vyvěšování tibetské vlajky dne 10. 3. na budově úřadu každý rok, předložil radě 
městského obvodu ke schválení vyvěšení i v r. 2018. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 659  
Rada městského obvodu schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na budově sídla Úřadu 
městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4.  Návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád Statutárního města Pardubic 
Starosta informoval o návrhu na doplnění odstavce v čl. 5 požárního řádu. Jedná se možnost plnění 
úkolů JSDH v jiném územním obvodu v rámci města. Z předloženého návrhu není patrné, že by bylo 
možné využít při možném požadavku v obvodech, kde JSDH není. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 660  
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád 
Statutárního města Pardubic a odst. 2 v čl. 5 navrhuje upravit na text: 
JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech. Plní další úkoly v územním obvodu svého zřizovatele, případně v jiném územním obvodu 
v rámci města Pardubic po předchozí dohodě žadatele se zřizovatelem.                               
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Vyjádření k územnímu řízení 
Starosta seznámil členy rady se žádostmi o vyjádření k územním řízením. Diskutováno bylo napojení 
komunikací při výstavbě bytových domů v lokalitě Cihelny. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 661  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se změnou dopravního řešení Výstavby komplexu 
bytových domů „Nová Cihelna Pardubice“ investora xxx dle projektové dokumentace pro územní řízení 
zpracované xxx ve 12/2017 s tím, že ve svém usnesení č. 364 ze dne 20. 7. 2016 doplňuje text 
podmínky v bodě 5) větou: „Páteřní obslužná komunikace bude napojena na místní komunikaci v 
severní části lokality. Po dořešení majetkoprávních vztahů ulice Stromové provede investor akce 
propojení i do této komunikace“.    
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 662  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Energetické připojení rekreační chaty Malá 
labská bouda“ dle projektové dokumentace ve stupni DÚR zpracované xxx ve 12/2017, investor 
manželé xxx. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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6.  Žádosti – nakládání s pozemky 
Starosta informoval o podaných žádostech o vyjádření. Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno 
o návrzích: 
Usnesení č. 663  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o  
- výpůjčku částí pozemků p.p.č. 3619/1 o výměře 600 m2 a p.p.č. 4300 o výměře 35 m2 za účelem 
rozšíření komunikace a vybudování sjezdu na pozemek p.p.č. 4282/1 v rámci akce Výstavba komplexu 
bytových domů „Nová Cihelna Pardubice“ s podmínkou zachování veřejné přístupnosti komunikace po 
celou dobu výpůjčky a 
- odkoupení vybudované rozšířené komunikace a sjezdu na částech pozemků p.p.č. 3619/1 o výměře 
600 m2 a p.p.č. 4300 o výměře 35 m2 do vlastnictví města po kolaudaci za cenu 1000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 664  
Rada městského obvodu Pardubice II zásadně nesouhlasí se žádostí xxx o nájem části pozemku p.p.č. 
3638/4 o výměře 65 m2 za účelem užívání 5 parkovacích stání pro auta žadatele a trvá na standardním 
zvláštním užívání veřejného prostranství zpoplatněném místním poplatkem dle vyhlášky města. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 665  
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o 
zřízení věcného břemene na části pozemků p.p.č. 3528/10 a p.p.č. 3528/11 za účelem provozování 
stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1000 Kč + DPH. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
7.  Diskuse 
Ing. Vitochová požádala o řešení parkování v ul. Družby – podélné parkování není vyznačeno, řidiči 
parkují ve velkých vzdálenostech od sebe. Současně doporučila stanovit pravidla pro vyhrazené 
parkování – převody stání na jinou osobu, pořadník žádostí o vyhrazené parkování, a aktualizovat 
obsazenost vyhrazených stání na webu úřadu. 
 
 
Přílohy k usnesení č. 655, 656, 657 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 19. 1. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 655 ze dne 18.1.2018 
 

Projekt č. 1/2018             Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí  

                                      občanů městského obvodu Pardubice II 

 
Organizátor:      Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Kontakt zástupců samosprávy s občany městského obvodu Pardubice II                                                                               
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu Pardubice II ve věku 80, 85, 90 a dalších následujících let 
 
Organizace:       Na základě rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou u příležitosti životních výročí  
                            předávána občanům přání k významným výročím a věcný dar  
                            Věcným darem je květinový dar, potravinový dárkový balíček, bonboniéra, čokoláda,  
                            kniha, příp. další dárkové předměty 
                            Zajištění věcných darů provádí zaměstnanec úřadu městského obvodu 
                        
Termín:              Poskytování darů se stanovuje na období roku 2018 
                                                                     
Financování:     Výdaje na poskytování darů hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2018  
                             
Rozpočet:          120.000,- Kč 
 
Výdaje:              Hodnota daru nepřesáhne: 
                            - 300,- Kč při dovršení 80, 85, 90 a dalších let 
                            - 500,- Kč při dovršení 100 a dalších let 
 
Úhrady  
výdajů:             Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě nákupů za hotové nebo  
                         na fakturu. 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 18. 1. 2018 usnesením 
č. 655. 
 
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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Příloha k usnesení RMO č. 656 ze dne 18.1.2018 
 
 
 

Projekt č. 2/2018            Organizace Masopustu v městském obvodě 

 
Organizátor:      Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Pokračovat v zavedené tradici pro občany v městském obvodě 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu – veřejnost, děti základních i mateřských škol 
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje masopustní průvod na území městského obvodu, který bude    

zahájen na prostranství před sídlem úřadu městského obvodu. Průvod postupně projde 
ulicemi Stavbařů, nám. Polabiny I, Mladých, Kosmonautů, prostranství u Pergoly, 
J. Tomana a nám. Polabiny II. Na náměstí Polabiny II se uskuteční krátký kulturní 
program (vystoupení žáků ZŠ Polabiny 3, DDM ALFA, ZŠ a PŠ Svítání, Mladé divadelní 
studio LAIK a DH Živaňanka) 

 
Termín:               14. 2. 2018 
                            
Zveřejnění:        Formou letáčků s pozváním k účasti do vývěsek městského obvodu, mateřských a  

základních škol v městském obvodě, na webových stránkách městského obvodu a na 
facebooku 

               
Financování:     Výdaje organizace masopustu hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu podle  
                            zpracovaného rozpisu akce jak je uvedeno dále 
                             
Rozpočet:          20.000,- Kč 
 
Výdaje:              - hudební produkce, ozvučení  
                           - průvod masek herců Východočeského divadla Pardubice  
                           - masopustní občerstvení účastníků, účinkujících  -  masopustní koblihy, zabijačkové  
                             produkty, párky v rohlíku, atd.  
                           - kostýmy 
  
Úhrady  
výdajů:               Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb  
                            a nákupů v hotovosti 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 18. 1. 2018 usnesením  
č. 656. 
 
 
 
 
starosta   
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Příloha k usnesení RMO č. 657 ze dne 18. 1. 2018 

 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 10/2017             Organizace výstavy starých a nových fotografií  

                                             v městském obvodu Pardubice II 
                                           

                                          

 

 
Tímto dodatkem se mění termín Projektu č. 10/2017 – Organizace výstavy starých a nových fotografií v 

městském obvodě Pardubice II v roce 2017. 

Termín zahájení výstavy fotografií se posouvá z října 2017 na 2. 3. 2018. 

Financování projektu je zahrnuto v rozpočtu na rok 2018. 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 18. 1. 2018 usnesením  

č. 657.   

 

 

 

 

 

 

starosta 


