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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 34. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 9. 11. 2020 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference  

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

Weisbauer  
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Nepřítomen: ---  
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2021 
2. Poskytnutí odměn členům komise rady 
3. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
4. Poskytnutí dotace z rozpočtu MO – změna účelu 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Program regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe AKTUALIZACE 2021 
9. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2021 
 
1. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2021 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 317 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a 
zastupitelstva městského obvodu v roce 2021 takto: 
 
rada městského obvodu   
18. 1., 8. 2., 1. 3., 22. 3., 
12. 4., 28. 4., 17. 5., 7. 6., 23. 6., 
19. 7., 16. 8., 6. 9., 22. 9., 
11. 10., 1. 11., 29. 11., 15. 12. 
 
 
zastupitelstvo městského obvodu 
24. 2., 28. 4., 23. 6., 22. 9., 15. 12.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Poskytnutí odměn členům komise rady 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 318 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi 

v roce 2020 členům Komise školství, kultury a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx        500 Kč 
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xxx    1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 16. 12. 2020 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Se zprávou seznámil opět starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 319 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci ve 

finančním výboru zastupitelstva v roce 2020 (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx     1 000 Kč 
xxx    1 500 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 16. 12. 2020 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
4. Poskytnutí dotace z rozpočtu MO – změna účelu 
Zprávu přednesl starosta, vysvětlil důvod změny účelu žádosti. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 320 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Mladých 
158, o změnu účelu dotace poskytnuté na Vánoční posezení s rodiči dětí z MŠ a schvaluje poskytnutí 
dotace na Vánoční posezení dětí z MŠ s učitelkami MŠ. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
Návrh na první usnesení k tomuto bodu jednání představil starosta. Proběhla diskuse. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 321 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Zřízení závor na parkovišti prodejny LIDL, ul. 
Bělehradská, Pardubice“ na pozemku p.č. 3718/13, k.ú. Pardubice dle projektové dokumentace Project 
Building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno z důvodu instalace parkovacích závor u obchodního areálu 
LIDL v ul. Bělehradská pro žadatele LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 
Praha.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
 
Druhý návrh na usnesení představil Ing. Řezanina, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 322 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Dobíjecí stanice elektromobility ČEZ“ v areálu 
autosalonu Louda Auto Pardubice, Hradecká 555, na pozemku p.č. 4250/7, k.ú. Pardubice dle 
projektové dokumentace PZ-Elektro, xxx z důvodu výměny stojanů za výkonnější pro žadatele Louda 
Reality a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
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Usnesení bylo přijato. 

 
Návrh na usnesení týkající se investora Tennis Port Pardubice s.r.o. přednesl starosta. Ing. Řezanina 
doplnil, že v minulém týdnu proběhla on-line schůzka se zástupci města, kde se jednalo o povinnostech 
investora. Proběhla diskuse, zda by povinnosti měly přejít na investora. Poté hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 323 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „PORT PARDUBICE – I. etapa“ na pozemcích 
p.č. 1635/7, 1635/43, 1621/1, 1636/4, 1635/39, 1636/4 k.ú. Pardubice investora Tennis Port Pardubice 
s.r.o. dle projektové dokumentace Atelier Tsunami s.r.o. s následujícími podmínkami, k jejichž naplnění 
rada doporučuje uzavřít plánovací smlouvu: 
a) Záměr bude respektovat platnou územní studii „Cihelna – sportovní areál“, která je závazným 
územně plánovacím podkladem, a bude tedy obsahovat  
- úpravu profilu komunikace Kunětické (od zdymadla směrem ke koupališti),  
- úpravu směrového oblouku Kunětické ulice v místě nástupu na zdymadlo,  
- přeložení nadzemní části horkovodu (v ploše prostorové dominanty), 
- ukotvení veřejného prostranství (prostorová dominanta). 
b) K parkování nebudou využita jen stávající parkovací místa a součástí stavby budou alespoň provizorní 
nová parkovací místa, která pokryjí potřebu nově budovaných objektů. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl starosta. Ing. Weisbauer vznesl dotaz na příjem pro městský obvod. Reagoval starosta, 
že letos je prodej od poplatku osvobozen z důvodu epidemie. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 324 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. Mozartova 
z důvodu umístění prodejního stánku s občerstvením – prodej trdelníků v termínu 26. 10. 2020 – 20. 4. 
2021 pro žadatele TRDELNÍKY s.r.o., Čankovice 114, 538 62 Čankovice.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Navržen nesouhlas s prodejem pozemků pouze pod parkovacími 
místy. RMO požaduje převod parkovacích míst společně s obslužnou komunikací na město nebo prodej 
pozemku pod parkovacími místy i pod obslužnou komunikací. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 325 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o. o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 186 m2, p.p.č. 
4368/4 o výměře cca 370 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 43 m2, vše v k.ú. Pardubice. Rada nesouhlasí 
s prodejem pozemků pouze pod parkovacími místy a požaduje buď převod parkovacích míst společně 
s obslužnou komunikací na město (jak předpokládá platná smlouva o výpůjčce pozemků), anebo prodej 
pozemku jak pod parkovacími místy, tak pod obslužnou komunikací žadateli, neboť komunikace je slepá 
a slouží výhradně potřebám žadatele.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Program regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe AKTUALIZACE 2021 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Vysvětlil, že důvodem projednání je seznámení členů rady s možností 
podání žádosti o poskytnutí dotace na XVI. etapu – ul. Karla Šípka. Hlasováno o návrhu: 
 
 
 



4 z 4 

 

Usnesení č. 326 
Rada městského obvodu Pardubice II  

- schvaluje aktualizaci Programu regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe na rok 2021 pro 
potřeby podání žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic na XVI. etapu – ul. Karla Šípka, 
jež může dosáhnout 50 % uznatelných nákladů, 

- ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 dofinancování podílu obce 
formou transferu do městského rozpočtu ve výši 4 693 tis. Kč (z toho 3 948 tis. Kč jako podíl vlastních 
zdrojů ve výši 50 % uznatelných nákladů a 745 tis. Kč ve výši 100 % neuznatelných nákladů). 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2021 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 327 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje předložený plán práce Knihovny městského obvodu 
Pardubice II na rok 2021, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Přílohy k usnesení: 327 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 10. 11. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



 

Příloha k usnesení RMO č. 327 ze dne 9.11.2020 
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Plán práce na rok 2021 Knihovny městského obvodu Pardubice II 

 

1. Knihovní fond 
2. Elektronické služby 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
4. Vzdělávání zaměstnanců 
5. Údržba prostor knihovny 

 
1. Knihovní fond  

- zajištění prací dle stanovených postupů pro práci s knihovním fondem 
- rozšiřování (nákup) dětské beletrie a naučné literatury pro děti 
- rozšiřování fondu naučné literatury pro dospělé  
- doplňování cizojazyčné literatury 
- doplňování fondu žádanými tituly 
- aktualizace záznamů starších knih  

Rozpis výdajů: 
- knihovní fond /nákup nových knih, audioknih, periodik/……………………………………………………… 120 000 Kč     

 
2. Elektronické služby 

- doplňování informací na webových stránkách knihovny, zveřejňování informací o akcích 
v knihovně, aktualitách, o knižních novinkách, apod. 

- zabezpečení provozu veřejného internetu 
 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 
 

Měsíc Akce 

Leden Vyhodnocení soutěže Lovci perel za rok 2020 

 Zahájení soutěže Lovci perel na rok 2021 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Únor Turnaj ve stolních hrách v době jarních prázdnin 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Březen Březen měsíc knihy – akce pro ZŠ 

 Výtvarná soutěž pro žáky MŠ a ZŠ 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Duben Velikonoční dílna – ukázka pletení pomlázky a výroba velikonočního zvířátka 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 
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Květen Vyhodnocení výtvarné soutěže a výstava vítězných prací v knihovně 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červen Pasování prvňáčků na čtenáře – akce pro ZŠ 

 Den dětí ve spolupráci s DDM Alfa 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červenec Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle, malování,…) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Srpen Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle, malování,…) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Září Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Říjen Týden knihoven – týden otevřených dveří, tvoření a hry pro děti 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Listopad Beseda s historikem a spisovatelem p. Františkem Šebkem 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou první středu v měsíci 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Prosinec Vánoční dílna pro děti – výroba ozdob a zdobení vánočního stromečku 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

 
Rozpis výdajů: 
- aktivity knihovny pro děti a veřejnost……………………………………………………………………………………celkem 20.000 Kč 
/úhrady za pořízení materiálu, věcných darů jako cen do soutěží do maximální výše 400 Kč u jednotlivého daru, OON nebo 
služby, příp. další dle potřeby/ 
 

4. Vzdělávání zaměstnanců 
- účast na odborných vzdělávacích akcích organizovaných Krajskou knihovnou 

v Pardubicích 
- účast na školeních odborných institucí k problematice knihoven 
- sledování novinek z odborných knihovnických konferencí na internetu 

 
5. Údržba prostor knihovny 

- nákup dvou kancelářských židlí…….………………………………………………………celkem 15.000 Kč 
 

 
 
Příloha: Dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost  
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 09.11.2020 usnesením č. 327 
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Příloha k plánu práce na rok 2021 - dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

 
1. Materiál:       Březen měsíc knihy ………….. 1000 Kč  

Prázdninové hraní - hry….…. 4000 Kč 
Tvořivá dílna /materiál/…… 1000 Kč 

2. Dary:  Výtvarná soutěž………………… 3000 Kč 
Pasování prvňáčků……………. 5000 Kč + roční členství v knihovně zdarma 
Lovci perel…………………….….. 4000 Kč + roční členství v knihovně zdarma 
 
Občerstvení ………………………. 200 Kč 
Dar /spisovatel/…………………. 300 Kč 
Honorář………………………….…. 1000 Kč   

                    Rezerva………………………………. 500 Kč 
 
Materiál, dary – ceny do soutěží, OON, služby………………………………………………………………20.000 Kč 

 

Název akce 
Okruh 

účastníků/počet 
Zaměření Financované výdaje na akci Výdaje 

Březen měsíc knihy, 
velikonoční a vánoční 

akce, spolupráce s MŠ a 
ZŠ 

žáci ZŠ, děti MŠ  
Propagace knihovny 
nabídka a organizace 
knihovny 

Materiál: oboustranně potištěné záložky 
motivující ke čtení s informacemi o 

knihovně (zobrazeno logo knihovny a MO II, 
otevírací doba, kontakt, omalovánka…) 

k propagaci knihovny 

1000 

Výtvarná soutěž  
pro dětské čtenáře a žáky    

1. – 5. ročníku ZŠ a MŠ 
děti/100 Práce s dětmi  Dary: Odměny pro vítěze  3000 

Pasování prvňáčků žáci ZŠ/90 
Práce s dětmi -

motivace ke čtení, 
význam knihoven 

Dary: knížka nebo časopis jako uvítání dítěte 
mezi čtenáře 

5000 

Lovci perel děti/80 

Účast dětských 
čtenářů knihovny 

v celostátní soutěži 
dle stanovených 

pravidel 

Dary: drobné odměny do „směnného 
krámku“ dle pravidel soutěže – perly, tužky, 
papírové skládačky, bločky, vystřihovánky,… 

Dary pro vítěze celé soutěže: knihy nebo 
vědomostní hry, poukázky na nákup, … 

4000 

Prázdninové hraní, Turnaj 
ve stolních hrách, hry dětí 

v knihovně 
děti/40 

Propagace knihovny 
jako místa aktivního 

odpočinku a 
setkávání dětí 

Materiál: stolní hry 4000 

Autorské čtení se 
spisovatelem a historikem 

F. Šebkem 
dospělí Propagace knihovny Honorář, občerstvení, dar 1500 

Tvořivá dílna pro děti -
výtvarné potřeby  

děti/200 Práce s dětmi 
Materiál: výtvarné potřeby, např. stuhy, 

pastelky, špejle, korálky … 
1000 

Rezerva    500 


