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Z á p i s 

z 55. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 17. 1. 2022 
od 16:30 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 (16:35 – 17:30 hod.)  

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyjádření ke správním řízením 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2021 
4. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
5. Diskuse 
 
Před projednáváním prvního bodu programu byli k jednání pozváni hosté – Ing. Arch. Klose s kolegou a 
zástupce investora k novostavbě „Bytový dům Varšavská“, aby představili tento projekt. Poté, co již 
členové rady neměli žádné dotazy, hosté opustili jednací místnost. 
 
1. Vyjádření ke správním řízením 
Zprávu uvedl starosta. V návaznosti na představení projektu proběhla diskuse, ze které vzešel nový 
návrh na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 508 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s novostavbou „Bytový dům Varšavská“ dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Arch. A. Klosem pro investora RPIC reality s.r.o., Nová 306, Pardubice  
z důvodu: 

• územní plán definuje toto území jako plochu stabilizovanou, ve které by měly být realizovány 

stavby a jejich změny tak, aby nebyl narušen charakter okolní zástavby a její měřítka, což 

navrhovaná stavba nesplňuje, 

• novostavba je neúměrně blízko stávajícího bytového domu - dle koordinačního výkresu,  

v nejužším místě přes uhlopříčku je vzdálenost pouze 6,31 m (otevřené jižní průčelí – okna, 

balkony), 

• není dodržen min. odstup (2 m) stavby parkovacího stání od hranice sousedního pozemku (p.č. 

6175/2). 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Poté bylo hlasováno o dalších návrzích na usnesení: 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zřízením připojení nemovitosti (parkoviště a 
hromadných garáží plánovaného bytového domu Varšavská) z pozemku p.č. 4432 a p.č. 6175/1 na 
stávající místní komunikaci v ul. Varšavská, pozemek p.č. 3702/1 v k.ú. Pardubice. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 0 proti 3 zdržel se 2    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 509 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou „Recutech s.r.o. – parkoviště společnosti 
v ul. Fáblovka“ dle projektové dokumentace APRIS pro s.r.o., Jiráskova 2839, Pardubice pro investora 
RECUTECH s.r.o. se sídlem Poděbradská 289, Pardubice a požaduje nejprve zpracovat studii budoucího 
řešení celého uličního prostoru, kterou by schválilo město i městský obvod a na jejímž základě by 
eventuálně mohla být umožněna výstavba parkoviště na pozemcích města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 510 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti RECUTECH s.r.o. o nájem a prodej 
částí pozemků označených jako p.p.č. 4222 o výměře cca 1.339 m2 (1.145 m2 + 194 m2), p.p.č. 4219/2 
o výměře cca 55 m2, p.p.č. 4296/3 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem výstavby 
parkovacích stání pro účely spol. RECUTECH s.r.o. a doporučuje žádost neschválit, nejprve nechat 
zpracovat studii budoucího uspořádání celého uličního prostoru a pak případně znovu posoudit. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 511 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí statutárního města Pardubice o zřízení 
budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 
3647/38 o výměře 212 m2, p.p.č. 3794/1 o výměře 221 m2, p.p.č. 3741/11 o výměře 49 m2, vše v k.ú. 
Pardubice (dotčených trvalým záborem), ve vlastnictví Univerzity Pardubice za účelem umístění stavby 
„Terminál Univerzita“, za jednorázovou náhradu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2021  
Zprávu uvedl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o plnění plánu 
práce knihovny za rok 2021 na vědomí. 
 
4. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 512 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 1/2022 – Organizace 
poskytování darů u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu Pardubice II v roce 2022 dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 513 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 2/2022 – Organizace 
masopustu v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 514 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2022 – Organizace 
volejbalového turnaje v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto usnesení.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
Starosta seznámil členy rady s nutností navýšení finančních prostředků na Polabinskou pouť z důvodu 
navýšení cen umělců za vystoupení. 
Pan Drahoš informoval členy rady o jednání, které se týkalo spalovny. 
Starosta seznámil s výsledky jednání se zástupci vedení města ohledně příspěvku města na realizaci 
akce Centrum Sever – etapa A. Celkové realizační náklady dle rozpočtu projektové dokumentace jsou ve 
výši cca 22.000 tis. Kč vč. DPH. Na projekt je podána žádost o dotaci ze Státního fondu podpory investic 
s předpokládanou výší dotace 6.000 tis. Kč. Financování bylo dohodnuto fixním podílem města ve výši 
7.000 tis. a transferem z rozpočtu MO II ve výši 15.000 tis. Konečná výše transferu z rozpočtu MO II 
bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele a na základě schválení žádosti o 
dotaci. 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení: 512, 513, 514 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 18. 1. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 
 



 

 Příloha k usnesení RMO č.512 ze dne 17.1.2022 
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Projekt č. 1/2022 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 2022. 
                                                                     
Financování: Výdaje na poskytování darů hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2022. 
                             
Rozpočet: 120.000,- Kč 
 
Výdaje: Hodnota daru nepřesáhne: 
                             - 300,- Kč při dovršení 80 a 85 let 
 - 460,- 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 17. 1. 2022 
usnesením č. 512. 
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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Projekt č. 2/2022 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: 23. 2. 2022 
                            
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 2022. 
                             
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 aj.  
- kostýmy 
- ostatní výdaje s akcí spojené 

  
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 17. 1. 2022 
usnesením č. 513. 
starosta  
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Projekt č. 3/2022 Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

Pardubice II 
 

Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II ve spolupráci 
s Univerzitou Pardubice   

 
Cíl: Organizace volejbalového turnaje o pohár starosty městského obvodu finančně 

podpoří spolek Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s. Spolek pomáhá 
žít lidem s duševní nemocí, aby mohli žít spokojeně, samostatně a zvládali běžný 
život ve společnosti. Středisko Výměník zaměstnává především lidi, kteří mají 
zkušenost s duševním onemocněním, ale i s jiným zdravotním hendikepem. 

 
                           Finanční podporou budou vybrané účastnické poplatky od jednotlivých družstev 

(minimální poplatek 1.200 Kč za družstvo), vybrané finanční prostředky budou 
poskytnuty na charitativní účely. 

 
Účastníci: Volejbalová družstva přihlášená do turnaje - předpoklad účasti 12 – 16 družstev 
 
Organizace: Městský obvod společně s Univerzitou Pardubice  
 
Termín: 9. 4. 2022 (8–17 hodin) 
                            
Zveřejnění: Formou letáčků o konání turnaje ve vývěskách městského obvodu, facebook, 

webové stránky 
               
Financování: Univerzita Pardubice poskytne zázemí – pronájem tělocvičny pro uvedený 

volejbalový turnaj zdarma. Ostatní výdaje organizace turnaje budou hrazeny 
z rozpočtu na rok 2022 podle zpracovaného rozpisu, jak je uvedeno dále. 

                             
Rozpočet: 5.000,- Kč 
 
Výdaje: - pořízení pohárů pro vítěze 
 - náklady na dohody o provedení práce spojené s vlastním zabezpečením a 

řízením turnaje  
 - materiál                          
Úhrady  
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů 

v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce. 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 17. 1. 2022 
usnesením č. 514. 

starosta 


