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

Z á p i s 
z 39. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 10. 4. 2013  
v 17:00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný, 
                  

     Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD 
 
Omluven: Ing. Jaroslav Vávra 
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Žádosti – nakládání s pozemky 
                 2. Smlouvy 
                 3. Návrh obecně závazné vyhlášky o omezení propagace některých sázkových her,                          
                     loterií a jiných podobných her 
                 4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2013 
                 5. Nebytové prostory 
 
 
1. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o žádosti o pronájem pozemku na náměstí Polabiny II, navazuje na předchozí 
souhlas  rady s umístěním předzahrádky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 421 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí společnosti Bohemia Esox s.r.o. o nájem části 
pozemku 3702/33 o výměře 180 m2 za účelem umístění a provozování předzahrádky restaurace 
Na Palubě s podmínkou zachování dostatečného průchozího profilu chodníku, ukončení 
provozu do 21 hodin a případné hudební produkce do 20 hodin. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Smlouvy 
Ing Řezanina informoval členy rady o zadání veřejné zakázky výjimečně bez oslovení více firem 
k podání nabídky z důvodu časové prodlevy, zadání prací lze bez výběrového řízení i z titulu zadání 
SmP a.s. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 422 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zadáním zakázky na opravy výtluků – 
frézování živičných komunikací + pokládka ABS 5 cm finišerem Službám města Pardubic a.s. 
formou dílčí objednávky v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. K – MO II 01/2013 s jednotkovou 
cenou 360 Kč/m2 bez DPH v rozsahu do 500 tis. Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 



3. Návrh obecně závazné vyhlášky o omezení propagace některých sázkových her, loterií a 
jiných podobných her 
M. Boháčková informovala o záměru města přijmout předmětnou obecně závaznou vyhlášku. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 423 
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o omezení propagace 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozsahu přílohy tohoto usnesení bez 
připomínek.  
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 3. 2013 
S čerpáním rozpočtu za první tři měsíce roku seznámila členy rady M. Boháčková. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 424 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.3.2013 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Nebytové prostory 
Se žádostí o uzavření nájemního vztahu na nebytové prostory seznámila člen rady M. Boháčková.  
Připomínky nebyly vzneseny. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 425 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové 
výměře 29,82 m2 v přízemí objektu čp. 282, ul. Nová, stojícím na pozemku označeném jako 
st.p.č. 5659 k.ú. Pardubice, část obce Polabiny, se společností JHS-CENTRE, o.p.s., 
IČ 27540448, není plátcem DPH, se sídlem Pardubice, Na Drážce 1564, Pardubice 530 03, 
za účelem nájmu pro sklad vybavení učeben pro účely realizace kurzů s nájemným ve výši 
481,28 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
                           
 
 
 
Příloha k usnesení č. 423, 424 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
  
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  


