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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 14. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 12. 8. 2019 
v 16:00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

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

František Weisbauer 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 

Omluven: Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 

Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 
2. Prominutí dluhu 
3. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2019 
4. Smlouvy 
5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
6. Diskuse 
 
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 na vědomí. 
 
2. Prominutí dluhu 
Se zprávou seznámila členy rady Mgr. Benešovská. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 125 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla o prominutí dluhu ve výši 621 Kč pana xxx, 
bývalého zaměstnance městského obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2019 
Zprávu přednesl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala zprávu o plnění plánu 
práce knihovny za I. pololetí 2019 na vědomí. 
 
4. Smlouvy 
Zprávu uvedl starosta. Ing. Weisbauer upozornil na novou vyhlášku ministerstva životního 
prostředí č. 130/2019 Sb. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 126 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Oprava 
komunikace Labské kouty se Službami města Pardubic a.s. v ceně 777 000,- Kč bez DPH. 
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Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 127 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje novelu obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající v úpravě sazeb poplatku za vyhrazení 
trvalého parkovacího místa svislou dopravní značkou v oblasti III., a to pro osobní vozidlo na 
8.000,- Kč a pro nákladní vozidlo do 3,5 t a přívěs na 10.000,- Kč, s účinností od roku 2020. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Diskuse 
Starosta informoval členy rady, že na dalším jednání dne 2. 9. 2019 bude projednávána zpráva 
o novele obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic. 
Dále informoval o záměru zveřejnit v Pravobřežním zpravodaji a na webu obvodu výzvu 
občanům, kteří se chtějí zúčastnit akce Milion stromů pro republiku, aby kontaktovali OŽPD 
úřadu, kde jim bude nabídnuta vhodná lokalita pro zasazení stromu.  
Diskutována byla možnost osázení kruhového objezdu U Josefa zelení. 
Ing. Weisbauer upozornil na nutnost natírání stromů bílou barvou. Bylo dohodnuto, že tento 
podnět bude předán OŽPD úřadu.  
 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:35 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
                místostarosta                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 13. 8. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


