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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 62. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 7. 2. 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, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD  
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů  
      základních škol zřízených statutárním městem Pardubice 
2.  Vyhodnocení petic a stížností za rok 2017 /informativní zpráva/ 
3.  Poskytování informací v roce 2017 /informativní zpráva/ 
4.  Program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 2. 2018 
5.  Informativní zpráva k projektu č. 2/2018 
6.  Plnění plánu práce knihovny za rok 2017 /informativní zpráva/ 
7.  Dočasné navýšení počtu zaměstnanců v úřadě městského obvodu v r. 2018 
8.  Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2017 /informativní zpráva/ 
9.  Rozpočtové opatření č. 1 
10.  Vyjádření k územnímu řízení 
11.  Smlouvy 
12.  Kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody 
13.  Diskuse 
 
1.  Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů  
     základních škol zřízených statutárním městem Pardubice 
Starosta seznámil členy rady s návrhem obecně závazné vyhlášky ke stanovení školských obvodů  
v rámci statutárního města Pardubice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 666  
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské 
obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Pardubice, bez 
připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Vyhodnocení petic a stížností za rok 2017 /informativní zpráva/ 
Projednáno bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
3.  Poskytování informací v roce 2017 /informativní zpráva/ 
Projednáno bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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4.  Program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 2. 2018 
Starosta informoval radu o návrhu programu zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2018, vyzval přítomné 
členy o případný návrh na doplnění. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 667  
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 2. 2018 takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2018 
3. Projednání protokolu z provedené kontroly na úseku samostatné působnosti – jednací řády  
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
5. Záznamy o provedených kontrolách Kontrolním výborem ZMO Pardubice II v r. 2017 
6. Diskuse 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Informativní zpráva k projektu č. 2/2018 
Projednáno bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
6.  Plnění plánu práce knihovny za rok 2017 /informativní zpráva/ 
Projednáno plnění plánu práce knihovny městského obvodu. Vzato na vědomí. 
 
7.  Dočasné navýšení počtu zaměstnanců v úřadě městského obvodu v r. 2018 
M. Boháčková odůvodnila návrh na zvýšení počtu zaměstnanců v měsíci únoru. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 668  
Rada městského obvodu souhlasí s dočasným navýšením počtu zaměstnanců úřadu městského obvodu 
na 17 na dobu od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
8.  Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2017 /informativní zpráva/ 
Projednán výsledek čerpání rozpočtu za rok 2017 dle účetní závěrky, podána informace k projednání 
celkového vyhodnocení hospodaření v rámci závěrečného účtu hospodaření městského obvodu.  
Vzato na vědomí. 
 
9.  Rozpočtové opatření č. 1 
Informaci k jednotlivým úpravám návrhu rozpočtového opatření č. 1 podal starosta. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 669  
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu předloženého materiálu    
  schválit 
T: 28. 2. 2018 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Vyjádření k územnímu řízení 
Žádosti o vyjádření k územnímu řízení byly projednány jednotlivě. Ing. Řezanina podal k žádostem 
informace. Hlasováno o návrzích: 
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Usnesení č. 670  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, Bělehradská 4368/4 - knn – EBM 
Partner“ dle projektové dokumentace ve stupni DPS_VYJ zpracované společností PEN – projekty 
energetiky, s.r.o. v 01/2018, investor ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 671  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice Grusova, 
ul. Křičkova - oprava“ investora Služby města Pardubic a.s. dle projektové dokumentace pro územní 
řízení zpracované xxx v 01/2018.    
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Smlouvy 
Ing. Řezanina podal informaci k rekonstrukci hřiště a o zadání realizace zakázky. Projednáno bez 
připomínek. Hlasován o návrhu: 
Usnesení č. 672 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Službami města Pardubic 
a.s. na akci Rekonstrukce hřiště u slona v ceně 787 345,80 Kč bez DPH. Konečná cena se může lišit v 
důsledku haléřového zaokrouhlování při fakturaci. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody 
Starosta informoval o formě kompenzace nákladů za pomoc při likvidaci následků havárie vody v úřadě 
městského obvodu v prosinci loňského roku. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 673 
Rada městského obvodu schvaluje vzájemnou kompenzaci nákladů ve výši 5,0 tis. Kč Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů městského obvodu Pardubice I, jakožto organizační složce MO Pardubice I, za 
pomoc při likvidaci následků havárie vody v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Diskuse 
- Ing. Vitochová se informovala, zda je stanoven termín akce obvodu Polabinské čarodějnice, 
diskutované byly organizační záležitosti 
- L. Hanzlík podal návrh na změnu termínů jednání rady městského obvodu, resp. konání v jiný den 
   v týdnu – úprava od března na čtvrtky 
- L.  Hanzlík vnesl dotaz k retardérům v ul. Kunětická – úprava v jarních měsících 
- Ing. Fifka upozornil na vyjeté koleje v trávnících – jízda automobilů dodavatelů při údržbě zeleně a 
veřejného prostranství, v Polabinách I vyjeté koleje trávníků mezi zadní částí obchodního centra a 
chodníkem u školy Svítání       
 
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin. 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 8. 2. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 


