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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 43. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 17. 5. 2021 
od 16:30 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 
Omluven:   --- 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2021 (informativní zpráva) 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Smlouvy 
7. Návrh členů do školských rad základních škol v městském obvodě 
8. Diskuse 

 
1. Statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
Zprávu přednesla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 405 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh nového Statutu a jednacího řádu Kontrolního 
výboru Zastupitelstva MO Pardubice II, který je přílohou tohoto usnesení, ukládá tento návrh předložit 
zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 24. 6. 2021 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
Se zprávou seznámil starosta. Ing. Řezanina upřesnil důvody, z jakých bylo nutno stávající přílohy 
vyhlášky revidovat. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 406 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o 
veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010,  
č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016,  
č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019 a č. 5/2020, souhlasí s 
připomínkami odboru životního prostředí a dopravy, které jsou již v elektronické podobě zapracovány, a 
k dalším úpravám nemá připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2021 (informativní zpráva) 
Zprávu přednesl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o čerpání 
rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2021 na vědomí. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. K návrhu na usnesení o žádosti společnosti Astalon 
s.r.o. proběhla diskuse, na jejímž základě byl návrh na usnesení stažen z projednávání. Hlasováno bylo o 
návrzích: 
Usnesení č. 407 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, vodovod – propojení do 
průmyslové lokality Fáblovka“ dle projektové dokumentace Multiaqua spol. s r.o., Veverkova 1343, 
Hradec Králové z důvodu propojení vodovodního přivaděče a vodovodních řádů pro investora 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 408 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou Dopravní napojení Polikliniky Trnová a BD – 

„Kanalizace + Vodovod“ dle projektové dokumentace autorizovaného technika pro stavby 

vodohospodářské a krajinného inženýrství, xxx z důvodu výstavby sítí kanalizace a vodovodu pro nové 

bytové domy, mateřskou školu a Polikliniku Trnová pro investora CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., 

Kostelecká 879/59, Praha. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přenesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 409 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Mateřské školy Pardubice-Polabiny o vydání 
souhlasu vlastníka pozemku s umístěním vývěsní skříňky o rozměru 94 cm x 70 cm x 4 cm na části 
pozemku označeném jako p.p.č. 3801/1 k.ú. Pardubice.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 410 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí statutárního města Pardubice o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení 
(kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na částech pozemků označených jako p.p.č. 1609/6, 
p.p.č. 1616/11, p.p.č. 1616/12, p.p.č. 1616/13, p.p.č. 1616/14, p.p.č. 2676/4 k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví města, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných 
prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch 
statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. 
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým plánem 
č. 9674-88/2020. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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6. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 411 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Úpravy okolí Bajkalu – 
2. etapa se společností Vario s.r.o. v ceně 1 844 547,53 Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 412 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu kanalizace v ul. 
Mladých se společností WOMBAT s.r.o. v ceně 336 833,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Návrh členů do školských rad základních škol v městském obvodě 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 413 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh starosty městského obvodu na 
zástupce zřizovatele za Městský obvod Pardubice II do školských rad základních škol v městském 
obvodě následovně: 
 
Školská rada ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní  - Mgr. Radek Hejný 
Školská rada ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 – Milan Drahoš 
Školská rada ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 – Ing. Marta Vitochová 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Diskuse 
Pan Hanzlík upozornil na kvalitu asfaltového povrchu v ulici Mladých. 
Pan Drahoš se dotázal, kdy bude pokračovat oprava vozovky na nadjezdu do Rosic. Ing. Řezanina 
reagoval, že termín dokončení zakázky je konec května. 
Starosta předložil návrh Dopravního podniku města Pardubic na přejmenování zastávky – Polabiny, 
hotel. Členové rady se shodli, že by název neměnili. 
Ing. Weisbauer se dotázal, na kdy je naplánována oprava horkovodu v centru Cihelny. Reagoval Ing. 
Řezanina – 1. etapa SEVER je naplánována na letošní rok, 2. etapa CENTRUM je v plánu na příští rok. 
 
 
Přílohy k usnesení: 405  
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 18. 5. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



 

 

 

Příloha k usnesení RMO č. 405 ze dne 17.05.2021 
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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA 

MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
  

I. 

Úvodní ustanovení 
Čl. 1 

   

1. Kontrolní výbor (dále jen KV) je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice II (dále jen zastupitelstvo MO) v souladu s ustanovením § 117 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

obcích), který je ze své činnosti zastupitelstvu plně odpovědný.  
 

2. Funkční období KV je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva MO, pokud zastupitelstvo 

MO nestanoví funkční období kratší. 
   

II. 

Kompetence kontrolního výboru 

Čl. 2 

 

1. KV je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva MO. Předkládá zastupitelstvu MO svá 
stanoviska a návrhy, může navrhovat usnesení týkající se řešené agendy.  

 

2. KV vznáší dotazy, připomínky a podněty ve věcech týkajících se působnosti KV na radu MO 

a její jednotlivé členy.    
 

3. KV v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona o obcích plní tyto úkoly:  
 

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MO,  

- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městského obvodu 
Pardubice II (dále jen ÚMO) na úseku samostatné působnosti,  

- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MO.  

 

III. 

Organizační struktura kontrolního výboru 

Čl. 3 

 

1. KV zastupitelstva MO je pětičlenný, počet členů musí být lichý. 
 

2. Předseda KV je členem zastupitelstva MO a je volen jako další členové KV zastupitelstvem 

MO. 
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3. Členem KV nesmí být uvolněný člen zastupitelstva MO, tajemník ÚMO a zaměstnanci ÚMO 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce. 
 

4. Členství v KV zaniká: úmrtím člena, písemným prohlášením člena o odstoupení z KV nebo 

odvoláním člena usnesením zastupitelstva MO. 

 

5. Tajemníkem KV je zpravidla zaměstnanec ÚMO. Tajemník KV se účastní každého zasedání a 

plní administrativní úkoly související s činností KV.   
 

IV. 

Kontrolní činnost  

Čl. 4 

 

1. Zastupitelstvo MO svým usnesením ukládá KV zadání kontrolních činností v souladu s 

článkem 2 tohoto Statutu a jednacího řádu.  
 

2. Předseda KV na nejbližším jednání seznámí jeho členy se zadáním kontrolní činnosti. 
  

3. KV svým usnesením pověří kontrolní skupinu, skládající se z vedoucího kontrolní skupiny a 
minimálně 2 členů KV, k provedení kontrolního šetření.   

 

4. V případě vyžádání účasti na kontrolním šetření externího pracovníka k odborným 
posouzením, rozhoduje o způsobu úhrady nákladů těchto prací zastupitelstvo MO. 

  

5. KV svým usnesením stanoví termín předložení závěru z kontrolního šetření. Změnu tohoto 
termínu může provést pouze KV.  

  

6. Vedoucí kontrolní skupiny informuje kontrolované subjekty o kontrolním šetření, které se 
týká agend vykonávaných ÚMO, prostřednictvím tajemníka ÚMO, případně vedoucích 
odborů ÚMO, a stanoví termín provedení šetření. 

  

7. Z kontrolního šetření pořizuje kontrolní skupina KV záznam o kontrole, který obsahuje 
datum a místo kontroly, kontrolní úkol, podklady k provedení kontroly, kontrolované 
osoby, záznam o stavu kontrolované oblasti a zjištěných skutečnostech, navržená opatření, 
podpisy kontrolovaných osob a podpisy kontrolní skupiny. 

 

8. Záznam o kontrole předá kontrolní skupina do jednoho týdne předsedovi KV, součástí bude 
i vyjádření kontrolované osoby k navrženým opatřením a zjištěným skutečnostem. 

 

9. Předseda KV projedná výsledek kontroly v KV na nejbližším jednání a poté předloží výsledek 
kontroly stanoviskem KV k projednání zastupitelstvu MO. 

 



3 z 6 

 

V. 

Práva a povinnosti členů výboru 

Čl. 5 

 

1. Členové KV jsou povinni účastnit se zasedání a plnit úkoly, které jim vyplývají ze zákona o 
obcích a přijatých závěrů, směřujících k naplnění usnesení zastupitelstva MO.   

  

2. Účast na jednání stvrzují členové KV svým podpisem na prezenční listině. Svou neúčast jsou 
povinni nejpozději den předem omluvit předsedovi nebo tajemníkovi KV.  

  

3. Při provádění kontrolního šetření jsou členové KV oprávněni nahlížet do všech dokumentů 
souvisejících s kontrolní činností a mají právo přístupu i ke všem podkladům nemajícím 
povahu dokumentu (např. k záznamům v informačních systémech, k audiovizuálním 
záznamům apod.) souvisejícím s kontrolním záměrem. Jsou dále oprávněni vyžadovat od 

všech zaměstnanců ÚMO nezbytné informace, které mají vztah ke kontrolovanému šetření. 
  

4. KV má přístup k těm informacím, ke kterým má přístup každý člen zastupitelstva MO.  

 

5. KV je povinen při kontrolní činnosti zajistit šetření práv, právem chráněných zájmů 
kontrolovaných osob, podnikatelů a firem. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před 
ztrátou, zničením, poškozením, neoprávněným rozšiřováním nebo zneužitím. Povinností je 
objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky. O 

zjištěných skutečnostech jsou členové KV, jakož i přizvaní odborníci, povinni zachovávat 
mlčenlivost, vyjma informací veřejně dostupných.  

 

 

VI. 

Jednání kontrolního výboru 

Čl. 6 

  

1. První jednání KV svolává předseda KV nejpozději před konáním 3. zasedání zastupitelstva 

MO v daném volebním období. 
 

2. Jednání KV jsou číslována v jedné číselné řadě na období vymezené celým funkčním 
obdobím. 

  

3. KV zasedá v průběhu funkčního období dle potřeby, nejméně však 4x za rok v předem 
stanovených termínech a to tak, aby jednotlivá zasedání korespondovala se schváleným 
plánem jednání rady a zastupitelstva MO.   

 

4. Jednání KV jsou neveřejná, pokud zastupitelstvo MO nerozhodne jinak. 

  

5. KV si stanoví termíny jednání a plán činností na dané období, zpravidla na kalendářní rok. 
Tento plán činností je schvalován na posledním zasedání KV v kalendářním roce.   
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6. Jednání KV svolává předseda, jím pověřený člen KV nebo tajemník pozvánkou, která 
obsahuje místo a termín zasedání, čas zahájení a návrh programu, a to nejpozději 5 dnů 
před dnem jednání. Materiály, které mají být KV projednány, budou pro členy KV k dispozici 

nejpozději 5 dnů před jednáním KV, a to v elektronické podobě v počítačové aplikaci 

Magistrátu města Pardubic – zabezpečeném webovém rozhraní. Přístupové údaje budou 

členům KV přiděleny na prvním jednání KV.  
 

7. Jednání KV připravuje a řídí předseda nebo v době jeho nepřítomnosti pověřený člen KV.   

  

8. Jestliže při zahájení jednání KV nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina 
všech členů KV, ukončí předsedající jednání KV a určí termín náhradního jednání.  

  

9. Jednání KV se mohou na návrh předsedy zúčastnit osoby přizvané k projednání jednotlivých 
bodů programu, s jejichž účastí na jednání vysloví KV souhlas. V případě projednávání 
důvěrných informací budou i tyto přizvané osoby prokazatelně upozorněny na povinnost 

mlčenlivosti.  
 

Čl. 7 

Program jednání 
 

1. Program jednání KV vyplývá ze zákonem svěřené agendy, dle článku 2. Rozšiřuje se o 

aktuální operativní úkoly a úkoly uložené zastupitelstvem MO.  
 

2. V zahajovací části jednání KV předsedající:   
 

a. konstatuje usnášeníschopnost výboru na základě počtu přítomných členů,  
b. předloží KV návrh programu jednání a vyzve k podání návrhů na provedení změn   
 

3. Požádá-li někdo z členů KV o zařazení dalšího bodu programu, nechá předsedající o jeho 
požadavku hlasovat. Návrh programu je přijat, vyjádří-li nadpoloviční většina přítomných 
členů KV souhlas.   

 

4. Podal-li kterýkoliv z členů KV proti zápisu z předchozího zasedání námitky, rozhoduje o nich 
KV hlasováním. Člen KV má právo požádat, aby jeho odchylné stanovisko bylo se 
zdůvodněním zaprotokolováno.   

5. Jednání pokračuje podle schváleného programu. Úvodní slovo k předkládaným zprávám 
pronáší předseda nebo pověřený člen KV. Do diskuse se přihlašují účastníci zasedání KV 
shodným způsobem, jakým se provádí hlasování.   
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Čl. 8 

Usnesení a hlasování 
 

1. Návrh usnesení, předkládaných KV ke schválení zastupitelstvu MO, vychází z 
projednávaných zpráv.  

 

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly 
musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně s termínem splnění a 
odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 

 

3. O návrzích usnesení k jednotlivým bodům programu se hlasuje ihned po jejich projednání. 
O návrhu usnesení a pozměňovacích návrzích dává předsedající hlasovat. Pokud byly 
podány pozměňovací návrhy, dá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než v 

jakém byly předloženy. Schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté. 
 

4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí jej předsedající 
za neschválený. 

 

5. Hlasování se provádí veřejně (zpravidla zvednutím ruky, nebo ústně apod.), a to buď 
hlasováním pro návrh nebo proti návrhu; případně se lze hlasování zdržet. Usnesení je 
přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů výboru. 

 

6. Jednání KV může v mimořádných případech proběhnout i formou telekonference či 
videokonference.  

Čl. 9 

Zápis z jednání a ukončení jednání 
 

1. Předsedající prohlásí jednání KV za ukončené, byl-li vyčerpán program jednání a nikdo se již 
nehlásí o slovo. Jednání je prohlášeno za ukončené, klesl-li počet přítomných členů KV pod 
nadpoloviční většinu všech členů KV, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li 

skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání. 
 

2. O průběhu jednání KV se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající jednání 
KV ve spolupráci s tajemníkem. 

 

3. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je 
vlastnoručně podepsaná listina přítomných. 

 

4. V zápise je uvedeno: 

 

a) den a místo jednání KV, 



6 z 6 

 

b) hodina zahájení a ukončení, 
c) jména přítomných a omluvených členů KV, 

d) jména přítomných hostů, 
e) program jednání, 
f) průběh diskuse, 
g) podané návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání, 
h) výsledky hlasování, 
i) schválené znění usnesení, 
j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů výboru měly stát součástí zápisu, 
k) termín dalšího jednání KV. 

 

5. Zápis se vyhotovuje během jednání KV. Podepisuje jej předseda KV nebo v jeho 
nepřítomnosti určený člen KV.  

 

6. Zápis z jednání předseda KV předá starostovi MO pro další práci v rámci přijatých usnesení 
a k archivaci. 

 

7. Předseda KV předkládá zastupitelstvu MO zprávy o plnění usnesení zastupitelstva MO a 

informuje zastupitelstvo MO o plnění usnesení rady MO. 

  

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
Čl. 10 

  

Statut a jednací řád KV zastupitelstva MO byl schválen dne ……., usnesením zastupitelstva 

MO č. … a nabývá účinnosti dnem schválení. Současně se ruší statut KV ze dne 27. 2. 2003.  

  

   

 

  

……………………...........................................   ……………………...........................................         
 místostarosta            starosta  

     
 


