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Z á p i s 

z 66. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 21. 9. 2022 
od 16:30 hodin v salónku restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 

 
 

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

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
2. Nařízení o zimní údržbě 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
 
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 603 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 9/2022 - Organizace 
Drakiády v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Nařízení o zimní údržbě 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 604 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely nařízení o provádění zimní údržby 
místních komunikací bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 605 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala nabídku XXX k odkoupení spoluvlastnických podílů ve 
výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 1684/22 o celkové výměře 5.351 m2, 
p.p.č. 1684/23 o celkové výměře 158 m2, p.p.č. 1684/28 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o 
celkové výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o celkové výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, 
p.p.č. 2783/49 o celkové výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice za cenu dle znaleckého posudku. Rada 
doporučuje odkup části pozemku pro záměr stezky z Polabin k Labi, popř.  
i část pozemku pod Bike parkem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 1   
Usnesení bylo přijato. 
 
 



2 z 2 

 

 
Přílohy k usnesení: 603 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 22. 9. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



  

                                                                         Příloha k usnesení RMO č. 603 ze dne 21. 9.2022 
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Projekt č. 9/2022 Organizace Drakiády v městském obvodě Pardubice II 

v roce 2022 

 
Organizátor:    Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
 
Cíl:                     Uspořádat zábavné sportovně-soutěžní odpoledne při pouštění draků nejen pro 

děti, ale i jejich rodiče či prarodiče 
 
Účastníci:          Obyvatelé městského obvodu, děti s rodiči či prarodiči 
 
Organizace:      Městský obvod Pardubice II ve spolupráci s DDM ALFA 
 
Termín:             14. 10. 2022 od 14 hodin 
 
Místo:  Pravý břeh Labe – areál letního kina 
                            
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově 

úřadu městského obvodu, na facebooku a webových stránkách městského 
obvodu, formou letáčků do základních a mateřských škol v městském obvodě 

               
Financování: Výdaje na organizaci akce „Drakiáda“ hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu na rok 2022 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
                             
Rozpočet: 10.000,- Kč 
 
Výdaje: dohody o provedení práce                                    

služby  
věcné dary – odměny pro děti do soutěží 
materiál 
občerstvení 
ostatní /pronájem apod./       

 
Úhrady  
výdajů:        Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 

služeb, dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení 
prací apod.   

 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 21. 9. 2022 
usnesením č. 603.  
 
 
starosta                                                                                


