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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 21. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 1. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík (od 16:55 hod.), 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. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
2. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
3. Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2019 
4. Revize knihovního fondu 2019 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
 
 
1. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta. Seznámil členy rady s novelou nařízení č. 318/2017 Sb., kterou došlo 
k navýšení odměn členům zastupitelstev o 10 %. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 203 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- projednala návrh měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu podle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 
 

místostarosta odst. 6 16 600 Kč 
člen rady odst. 7 5 000 Kč 
předseda výboru zastupitelstva odst. 8 3 300 Kč 
člen výboru zastupitelstva odst. 9 2 750 Kč 
předseda komise rady odst. 8 2 750 Kč 
člen komise rady odst. 9 2 500 Kč 
člen zastupitelstva odst. 10    1 500 Kč 

 
- navrhuje, že vyplacení měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je členem 

komise/výboru, je podmíněno jeho řádnou účastí na jednáních komise/výboru, tedy na návrh 
předsedy komise/výboru lze v jednotlivých, odůvodněných případech rozhodnutím zastupitelstva 
městského obvodu odměnu snížit či odejmout 

- navrhuje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly; do 
souhrnné odměny mohou být zahrnuty maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou 
schválenou zastupitelstvem (do tohoto souběhu nesmí být započítán výkon funkce člena 
zastupitelstva) 

- navrhuje, aby odměny v nově schválené výši byly poskytovány od 1. 3. 2020 
- ukládá materiál předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
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T: 19. 2. 2020 
Z: Mgr. Benešovská, tajemnice 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 204 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 1/2020 – Organizace 
poskytování darů u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu Pardubice II v roce 2020 dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 205 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 2/2020 – Organizace 
masopustu v městském obvodu Pardubice II v roce 2020 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2019 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 206 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje předložený návrh úbytkového seznamu za rok 2019 a 
souhlasí s odepsáním uvedených knih a periodik z knihovního fondu.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Revize knihovního fondu 2019 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 207 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje odepsání 34 knih, které nebyly nalezeny 
v průběhu revize knihovního fondu od 15. 7. do 26. 11. 2019 v Knihovně městského obvodu  
Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil členy rady Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 208 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o odkoupení pozemků označených jako 
p.p.č. 3684/6 o výměře 119 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice za cenu dle 
znaleckého posudku a stavby komunikace na pozemcích označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 
m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice statutárním městem Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 209 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o směnu pozemku označeného jako 
p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice, vlastnictví žadatele, za pozemek označený jako p.p.č. 

3538/22 o výměře 2.536 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
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Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 210 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING o výpůjčku 
pozemku označeného jako p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, za účelem rekonstrukce a prostorové úpravy komunikace a křižovatky a uložení dešťové 
kanalizace v rámci akce „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová, s.r.o. a bytových domů III sestry – lokalita 
Pardubice-Trnová“ a převod vybudovaných stavebních úprav komunikace a křižovatky a dešťové 
kanalizace na uvedených pozemcích po kolaudaci do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 211 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č.3710/1 v k.ú. Pardubice, v 
rozsahu geometrického plánu č. 9267-1027/2019, za účelem provozování stávající kanalizace DN 400, za 
cenu 1.000,- Kč bez DPH/ za pozemek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Před hlasováním o návrhu investora 
společnosti BARTH Reklama a.s. proběhla diskuse ohledně umísťování reklamních zařízení na území 
obvodu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 212 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s umístěním stavby „Osvětlené reklamní panely u 

Decathlonu“ na pozemku p.č. 4244/1, k.ú. Pardubice dle projektové dokumentace xxx, autorizovaného 

inženýra v oboru pozemních staveb pro investora BARTH Reklama a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice. 

Důvodem je dlouhodobý cíl městského obvodu – nepodporovat umísťování nových billboardů, který je 

obsažen v programu rozvoje MO Pardubice II na období 2019-2022 schváleném Zastupitelstvem MO 

Pardubice II 20. 2. 2019. Rada je toho názoru, že reklamní zařízení obtěžuje světelným a vizuálním 

smogem, degraduje veřejný prostor a negativně ovlivňuje pozornost řidičů. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 213 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Pardubice, Cihelna, p.č. 3638/12 

knn“ dle projektové dokumentace PEN-projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice 

pro investora ČEZ Distribuce a.s. z důvodu vzniku nového odběrného místa. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Před hlasováním o žádosti p. xxx bylo 
deklarováno, že pokud členové rady odsouhlasí prodloužení povolení zvláštního užívání místní 
komunikace, bude to pouze do 31. 12. 2020, poté již nebude povolení zvláštního užívání prodlouženo. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 214 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení prodloužení zvláštního užívání místní 

komunikace pro stánek s prodejem zmrzliny a rychlým občerstvením, letní předzahrádkou a výčepem 

v ul. Ohrazenická 310 v termínu od 1.1. 2020 do 31.12.2020, vlastník xxx, xxx,  
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xxx, IČ 16212151. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

v ul. Mozartova u světelné křižovatky pro prodej mořských a sladkovodních ryb z pojízdného prodejního 

zařízení v termínu od 1.2. 2020 do 31.12. 2020 každý čtvrtek, žadatel THE FISH COMPANY s.r.o., Blato 

13, 530 02 Mikulovice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 1 proti 1 zdržel se 2    
Usnesení nebylo přijato. 
 

Usnesení č. 215 
Rada městského obvodu Pardubice II ruší své usnesení č. 194 ze dne 16. 12. 2019. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 216 
Rada městského obvodu Pardubice II v rámci výkonu vlastnických práv k místním komunikacím na 

základě ustanovení bodu 6 písm. h) přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 12/2016, kterou se vydává 

Statut města Pardubic, rozhodla o ukončení povolování vyhrazených stání dle ustanovení § 25 zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pro konkrétní poplatníky na území MO Pardubice II od 1. 1. 

2020. Případné žádosti držitelů průkazu ZTP a ZTP/P budou posuzovány individuálně. Platnost již 

vydaných povolení může být prodloužena nejdéle do 31. 12. 2023. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Diskuse 
Ing. Weisbauer informoval o přednášce, která byla pořádána pro členy Komise životního prostředí, 
týkající se využívání zelené infrastruktury. Prezentace z této přednášky bude přeposlána starostovi. 
Pan Drahoš vznesl dotaz týkající se nového terminálu v Polabinách (Terminál Univerzita). Starosta 
představil členům rady prezentaci týkající se rekonstrukce zastávek v ulici Hradecká. 
 
 
Přílohy k usnesení: 204, 205 
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
                místostarosta                                                   starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 16. 1. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 204 ze dne 15. 1. 2020 
 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 
 

Projekt č. 1/2020 Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí 

občanů městského obvodu Pardubice II 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl: Kontakt zástupců samosprávy s občany městského obvodu Pardubice II                                         
 
Cílová skupina: Občané městského obvodu Pardubice II ve věku 80, 85, 90 a dalších 

následujících let 
 
Organizace: Na základě rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou u příležitosti životních 

výročí předávána občanům přání k významným výročím a věcný dar. Věcným 
darem je květina, potravinový dárkový balíček, bonboniéra, čokoláda, kniha, 
příp. další dárkové předměty. 

                             Zajištění věcných darů provádí zaměstnanec úřadu městského obvodu. 
                        
Termín: Poskytování darů se stanovuje na období roku 2020. 
                                                                     
Financování: Výdaje na poskytování darů hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2020. 
                             
Rozpočet: 120.000,- Kč 
 
Výdaje: Hodnota daru nepřesáhne: 
                             - 300,- Kč při dovršení 80 a 85 let 
 - 400,- Kč při dovršení 90 a dalších let 
                             - 1.000,- Kč při dovršení 100 a dalších let 
 
Úhrady  
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě nákupů za hotové 

nebo na fakturu. 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 15. 1. 2020 
usnesením č. 204. 
 
 
 
 
 
starosta                                                                                



 

 

                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 205 ze dne 15. 1. 2020 
 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 
 

Projekt č. 2/2020            Organizace masopustu v městském obvodě Pardubice II 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl: Pokračovat v zavedené tradici pro občany v městském obvodě 
 
Cílová skupina: Občané městského obvodu – veřejnost, děti základních i mateřských škol 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje masopustní průvod na území městského obvodu, 

který bude zahájen na prostranství před sídlem úřadu městského obvodu. 
Průvod postupně projde ulicemi Stavbařů, nám. Polabiny I, Mladých, 
Kosmonautů, prostranství u Pergoly, J. Tomana a nám. Polabiny II. Na náměstí 
Polabiny II se uskuteční krátký kulturní program (vystoupení žáků základních 
škol, ZUŠ Polabiny, DDM ALFA, ZŠ a PŠ Svítání, Mladé divadelní studio LAIK a 
DH Živaňanka). 

 
Termín: 25. 2. 2020 
                            
Zveřejnění: Formou letáčků s pozváním k účasti do vývěsek městského obvodu, 

mateřských a základních škol v městském obvodě, na webových stránkách 
městského obvodu a na facebooku. 

               
Financování: Výdaje organizace masopustu hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2020. 
                             
Rozpočet: 25.000,- Kč 
 
Výdaje: -     hudební produkce, ozvučení  

- průvod masek Mladého divadelního studia LAIK  
- masopustní občerstvení účastníků, účinkujících - masopustní koblihy, 

zabijačkové produkty, párky v rohlíku, atd.  
- kostýmy 

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

služeb a nákupů v hotovosti. 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 15. 1. 2020 
usnesením č. 205. 
 
starosta   


