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

Z á p i s 
z 48. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 9. 2013  

v 18:45 hodin v salonku Restaurace Na Palubě, J. Tomana 277, Pardubice 
 
Přítomni: Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný,  
                Ing. Jaroslav Vávra  
                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. Smlouvy 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
 
1. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval členy rady o návrzích jednotlivých smluv. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 509 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
MATEX HK s.r.o. na zakázku „Vnitroblok Brožíkova 424-426“, která ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu  2 629 096,- Kč včetně DPH s tím, že bude vypuštěn 1 ks prolézačky 
kopule (v rozpočtu nedopatřením 2x) a nátěr kovové konstrukce přístřešku (bude žárově 
zinkována) a akce bude realizována bez zimní přestávky buď celá v letošním roce nebo celá na 
jaře 2014. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 510 
 Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Hynkem 
Seinerem na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Družby v ceně 
114 950,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 511 
Rada městského obvodu nesouhlasí se žádostí společnosti TCV Pardubice s.r.o. o rozšíření 
účelu u výpůjčky části pozemku 3855/14 o výměře 3440 m2 o zřízení 6 parkovacích stání pro 
uživatele hřišť plážového volejbalu. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                      místostarosta                                                                                       starosta                  


