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

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 4. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 28. 1. 2019 
v 17:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová,  

 Ing. František Weisbauer 
                   Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 20. 2. 2019 
2. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2018 
3. Poskytování informací za rok 2018 
4. Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice II 
5. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2018 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2018 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
9. Program rozvoje 
10. Smlouvy 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 20. 2. 2019 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 39 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 20. 2. 2019 takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Program rozvoje 
3. Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
4. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2018 
Zprávu přednesla tajemnice, specifikovala obsah přijatých stížností. Projednáno bez 
připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala zprávu o vyhodnocení petic a stížností 
za rok 2018 na vědomí. 
 
3. Poskytování informací za rok 2018 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek.  Rada městského obvodu 
Pardubice II vzala zprávu o poskytování informací za rok 2018 na vědomí. 
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4. Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta. Členové rady souhlasili s termínem předání materiálů pro jednání 
rady a to 2 pracovní dny před jednáním RMO. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 40 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a vydává Jednací řád Rady městského obvodu 
Pardubice II v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2018 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice 
II vzala zprávu o plnění plánu práce knihovny za rok 2018 na vědomí. 
 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2018 
Starosta seznámil členy rady se zprávou. Rada městského obvodu Pardubice II vzala zprávu o 
čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2018 na vědomí. 
 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. 
Projednáno jednotlivě. K žádosti společnosti MAHU s.r.o. proběhla diskuse. Ing. Weisbauer 
poukázal na vzrostlý strom v místě plánované výstavby parkovacích míst. Došlo k úpravě 
formulace usnesení. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 41 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti MAHU s.r.o. týkající se  
části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 68 m2 v k.ú. Pardubice za účelem 
vybudování 6 parkovacích míst k 7 bytovým jednotkám, které vzniknou přestavbou části 
výměníku tepla v budově č.p. 326 ul. Valčíkova, souhlasí s nájmem zmenšeného pozemku 
z důvodu zachování vzrostlého stromu (nezasahovat do plochy odpovídající kolmému průmětu 
koruny) a následným bezúplatným převodem vybudovaných parkovacích míst na město. 
Zbývající potřebná parkovací místa pak musí žadatel vybudovat na jiném vhodnějším místě. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 1 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí XXX a XXX o prodej pozemku 
označeného jako p.p.č. 3702/24 o výměře 304 m2 v k.ú. Pardubice pod parkovištěm a 
chodníkem u objektu v ul. Karla Šípka. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 2 proti 0 zdržel se 3 
Usnesení nebylo přijato. 
 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Ing. Weisbauer vznesl připomínku, že plánovaná trasa 
položení kabelu vede poblíž vzrostlých stromů. Domluveno, že Ing. Řezanina bude kontaktovat 
firmu a navrhne jí možnost vést kabel trasou na druhé straně vozovky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 42 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním novostavby nového kabelového 
vedení VN „Pardubice, Polabiny, Lidická č.p. 3710 knn“ dle projektové dokumentace PEN 
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Projekty energetiky, s.r.o. Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice pro investora ČEZ Distribuce a.s. 
a požaduje co nejrychlejší realizaci akce z důvodu letos plánované rekonstrukce lokality. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Program rozvoje 
K programu rozvoje proběhlo před jednáním rady pracovní jednání členů Zastupitelstva MO 
Pardubice II. Své návrhy k úpravě zaslal emailem Ing. Kutílek. Starosta seznámil členy rady 
s těmito návrhy. Po prodiskutování a zapracování některých navržených změn bylo hlasováno o 
upravené verzi programu rozvoje. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 43 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh Programu rozvoje MO Pardubice II na 
období 2019-2022, včetně navržených změn, a ukládá ho předložit ke schválení zastupitelstvu.  
 
Z: Ing. Řezanina, vedoucí odboru ŽPD   
T: 20. 2. 2019 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Smlouvy 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 44 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. O - 
MO II 01/2019 se Službami města Pardubic a.s. na přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
obsluhu a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy v roce 2019, jehož předmětem je 
rozšíření poskytované služby o zajištění dopravního značení při přistavení velkoobjemových 
kontejnerů a s tím související navýšení předpokládaného objemu prací o 30 000 Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Přílohy k usnesení č. 40 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:05 hodin. 
 
 
 
………………………………………………       ……………………………………………… 
              místostarosta                                                                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 29. 1. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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                                                                                                     Příloha k usnesení RMO č. 40 ze dne 28. 1. 2019 
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Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice II  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád (dále jen „řád“) Rady městského obvodu Pardubice II (dále jen „rada“) 
upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, způsob usnášení a kontrolu plnění usnesení. 

2. O záležitostech upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání 
rozhoduje rada v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen 
„zákon o obcích“). 

 
Čl. 2 

Pravomoci rady 
1. Rada je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost je 

odpovědná Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice II (dále jen „zastupitelstvo“). 
2. Základní úkoly rady jsou vymezeny v § 102 zákona o obcích. Při jednání se rada řídí 

ustanoveními zákona o obcích a ustanoveními Statutu města. 
3. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 
4. Jednání rady jsou neveřejná.  
5. Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je občanem městského obvodu nebo vlastní na 

území městského obvodu nemovitost, má právo: 
- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou městského 

obvodu; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městského obvodu, musí být 
projednána nejpozději do 60 dnů 

- podávat radě městského obvodu návrhy, připomínky a podněty; ty se vyřizují 
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů. 

 
Čl. 3 

Svolávání jednání rady 
1. Jednání rady svolává starosta městského obvodu (dále jen „starosta“) dle potřeby, 

zpravidla 1 x za 3 týdny. 
2. Jednání rady může být svoláno i mimořádně: 

- pokud o to požádají alespoň dva členové rady 
- požádá-li o to ze závažných důvodů starosta 
- v souvislosti s plněním usnesení zastupitelstva 

 
Čl. 4 

Příprava jednání rady 
1. Program každého jednání rady sestavuje starosta s tajemníkem Úřadu městského obvodu 

Pardubice II (dále jen „tajemník úřadu“). Návrhy zpráv včetně návrhů na usnesení pro 
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jednání rady může předkládat každý člen rady, člen zastupitelstva, tajemník úřadu, vedoucí 
odborů úřadu, předsedové komisí rady prostřednictvím tajemníka úřadu.  

2. Předkladatel zprávy je v plném rozsahu zodpovědný za to, že předložené návrhy nejsou 
v rozporu s právním řádem ČR. Případné schválení radou ho této odpovědnosti nezbavuje. 
Obdobnou odpovědnost má předkladatel pozměňujícího návrhu. 

3. Organizaci přípravy, zpracování a předložení materiálů pro jednání rady zabezpečuje 
tajemník úřadu. 

4. Jednání rady se uskuteční ve stanovených termínech, mimořádná jednání jsou 
oznamována členům rady emailem nebo telefonicky. 

5. Materiály pro jednání rady budou členům rady k dispozici nejpozději 2 pracovní dny před 
jednáním, a to v elektronické podobě v zabezpečené části webových stránek města 
Pardubic. Materiál, který nelze předat předem z časových důvodů, bude předložen tzv. na 
stůl. 

6. Předkladatel má právo v případě zjištěných nejasností stáhnout zprávu z programu 
jednání. Právo na stažení zprávy z programu jednání má i rada. 

 
Čl. 5 

Účast členů rady na jednání rady 
1. Členové rady jsou povinni se zúčastnit každého jednání rady, jinak jsou povinni omluvit se 

starostovi včetně pozdějšího příchodu na jednání rady. Také předčasný odchod z jednání 
rady oznamuje člen rady starostovi.  

2.  Účast na jednání rady stvrzují její členové podpisem do prezenční listiny. Na téže listině, 
avšak odděleně, stvrzují přítomnost i ostatní osoby, které se účastní jednání.  

 
Čl. 6 

Průběh jednání rady 
1. Jednání rady řídí starosta. V odůvodněných případech je oprávněn starosta svěřit řízení 

jinému členu rady. V případě neúčasti starosty řídí jednání místostarosta nebo určený člen 
rady (dále jen „řídící“). 

2. Řídící zahájí jednání ve stanovený čas a zjistí počet přítomných členů. Rada je schopná 
usnášení v případě přítomnosti alespoň tří členů rady. V případě, že rada není do 15 minut 
po stanovené době zahájení usnášeníschopná, řídící jednání zruší a do 7 dnů svolá jednání 
nové. 

3. Řídící dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh, v úvodu konstatuje 
počet přítomných členů rady a dalších účastníků, seznámí přítomné s programem jednání. 

4. Jednání rady se trvale zúčastňuje tajemník úřadu s hlasem poradním. Předkladatelé 
návrhů, příp. zpracovatelé se jednání rady účastní pouze v době nezbytně nutné pro 
uvedení a zdůvodnění návrhu a v době diskuse o něm. Účast dalších přítomných je plně na 
rozhodnutí rady. 

5. Úvodní slovo ke zprávě přednese předkladatel s tím, že si může vyžádat účast zpracovatele 
zprávy. Následuje diskuse členů rady k dané problematice. Člen rady má právo požádat o 
konkrétní zaznamenání svého stanoviska v zápise.  

6. Předložený návrh na usnesení může být změněn nebo upraven přímo na jednání rady. 
 

Čl. 7 
Hlasování 

1. O návrhu znění usnesení dává řídící hlasovat. Každý člen rady má právo navrhnout, aby se 
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o jednotlivých bodech usnesení hlasovalo odděleně. 
2. Usnesení nabývá platnosti v případě že „pro“ hlasuje nadpoloviční většina všech členů 

rady, tj. nejméně 3; usnesení bylo přijato. 
3. V případě, že pro usnesení „pro“ nehlasuje nadpoloviční většina všech členů rady, 

neznamená to přijetí usnesení opačného významu; usnesení nebylo přijato.  
  

Čl. 8 
Usnesení 

1. Formulace usnesení musí korespondovat s ustanoveními zákona o obcích, příp. Statutu 
města, která vymezují rozsah kompetence rady a vyjadřují účel přijímaného usnesení 
(schvaluje, zřizuje, ruší, rozhoduje, deleguje, vydává, určuje, stanovuje apod. – nebo jeho 
negace). 

2. Usnesení přijaté radou musí mít konkrétní obsah, a vyžadují-li to okolnosti, jmenovitou a 
termínovou odpovědnost. 

3. V případě, že je radě předložena zpráva charakteru k vzetí na vědomí, usnesení se 
nepřijímá, v zápise se uvede „rada městského obvodu vzala na vědomí“. Pokud však bude 
přiřazen k projednávané věci rozhodovací úkon, bude návrh na usnesení zpracován a 
hlasováno o něm. 

4. V případě revokace usnesení musí nejprve ke zrušení usnesení původního, které bude 
následně nahrazeno usnesením novým, pokud to okolnosti vyžadují. 

5. Starosta pozastaví usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že jde o 
usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu jednání zastupitelstva. 

 
 

Čl. 9 
Ukončení jednání rady 

Řídící prohlásí jednání rady za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se nehlásí o 
slovo. Rovněž prohlásí jednání rady za ukončené, klesl-li počet přítomných členů rady pod 
nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů a svolá do 7 dnů nové jednání rady 
k témuž nebo zbývajícímu programu. 
 

Čl. 10 
Kontrola 

Kontrolu plnění usnesení provádí rada čtvrtletně prostřednictvím předložené kontrolní zprávy. 
Za zpracování kontrolní zprávy a za komplexní plnění usnesení odpovídá radě tajemník úřadu. 

 
Čl. 11 

Organizační a technické zabezpečení jednání rady 
1. Organizační a technickou přípravu jednání zabezpečuje tajemník se zaměstnanci odboru 

vnitřních věcí úřadu. 
2. Z průběhu jednání rady se pořizuje stručný zápis, který obsahuje: 

- den a místo konání 
- přítomnost členů rady, příp. dalších osob 
- program jednání  
- průběh projednávání jednotlivých bodů programu včetně provedení změn a 

úprav v návrzích na usnesení 
- znění usnesení  
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- záznam o poměru hlasování 
- údaj o tom, zda bylo nebo nebylo usnesení přijato 
- podpisy starosty a místostarosty, příp. určeného člena rady 
- datum vyhotovení zápisu 
- údaj, kdo vyhotovil zápis 

K zápisu se přikládá prezenční listina. 
3. Zápis se zpracovává do 7 dnů a ukládá se na úřadě k nahlédnutí členům zastupitelstva. 
4. Zápis se zveřejňuje na webových stránkách městského obvodu v podobě, kterou nebude 

porušen zákon o ochraně osobních údajů.  
5. Zápis z jednání rady podepisují starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady dle 

určení na jednání rady. 
 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 
Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice II nabývá účinnosti dnem 28. 1. 2019, tímto 
dnem se ruší Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice II ze dne 14. 1. 2015. Schváleno 
usnesením č. 40 z jednání rady městského obvodu dne 28. 1. 2019. 
 
 
 
 
 
starosta 
 
 
 


