
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
  

Z á p i s 
z 61. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 6. 2014 

v 17:30 hodin v restauraci Na Palubě, Ohrazenická ul. Pardubice 
 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný , MUDr. Miroslav Šimko, 
                   Ing. Jaroslav Vávra  /od bodu 3/ 
                   Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD  
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady s programem 
jednání.  
 
Program :  
1. Povolení noční produkce po 22. hodině  
2. Čerpání rezervy starosty 
3. Dočasné zřízení pracovního místa účetní v r. 2014 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 25. 6. 2014 
5. Nebytové prostory 
6. Investiční akce Vnitrobloky Brožíkova 427 – 430 a 430 - 432   
 
 
1. Povolení noční produkce po 22. hodině  
Starosta informoval o žádosti k hudební produkci po 22. hodině. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 661 
Rada městského obvodu povoluje společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. hudební produkci po 22. hodině 
v době konání XXV. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2013 ve dnech 12.7. 
2014 (sobota), 19.7.2014 (sobota) a 25.7.2014 (pátek) v areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci 
povoluje do 01:00 hodin s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
2. Čerpání rezervy starosty 
Starosta informoval o čerpání ze své rezervy. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 662 
Rada městského obvodu 
- bere na vědomí poskytnutí finančního daru z rezervy starosty v rozpočtu r. 2014 ve výši 4.000 Kč   
Labské hotelové střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pardubice, U Josefa 118, na 
organizaci 11. ročníku celorepublikové barmanské soutěže Labský pohár „R. Jelínek Gold Cock Cup 
2014, který se konal dne 14.5.2014. 
- ukládá zahrnout přesun finančních prostředků z části rezervy starosty do vnitřní správy – položky dary 
obyvatelstvu a organizací, do rozpočtu městského obvodu na rok 2014 rozpočtovým opatřením 
T: 25.6.2014 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Dočasné zřízení pracovního místa účetní v r. 2014 
Informaci k dočasnému zřízení pracovního místa podala informaci M. Boháčková. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
 
 



 
Usnesení č. 663 
Rada městského obvodu souhlasí s dočasným vytvořením pracovního místa a jeho obsazení pro funkci 
účetní na dobu od 1.10.2014 do 31.12.2014. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 25. 6. 2014 
M. Boháčková poskytla  informaci k plnění usnesení rady od poslední kontrolní zprávy o plnění 
usnesení. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 664 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje 
usnesení vypustit z evidence  
splněná: 586, 608, 609, 611, 640, 641, 644, 654 
bez úkolu: 605, 607, 610, 612-639, 642,643, 645-653, 655-660      
a evidovat dále                     
úkol trvá: 606 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Nebytové prostory 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 665 
Rada městského obvodu souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 29,82 m2 v přízemí 
objektu č. p. 282 v ulici Nová v Pardubicích – Polabinách, žadateli TJ Sokol Polabiny. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Investiční akce Vnitrobloky Brožíkova 427 – 430 a 430 - 432   
Ing. Řezanina informoval členy rady o vyhodnocení nabídek na investiční akci. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 666 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432“ podal uchazeč MATEX HK s.r.o. s cenou 
4 164 165 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 667 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 
430-432“ se společností MATEX HK s.ro. s cenou 4 164 165 Kč včetně DPH za předpokladu, že 
zastupitelstvo schválí financování akce v rámci rozpočtového opatření č. 2. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17: 50 hodin. 
 
 
 
 
………………………………………………..                                                                 …………..…………………………………… 
           místostarosta                                                                                                         starosta                          


