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Z á p i s 
z 20. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2. 11. 2015 

v 17:30 hodin v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka 
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD 
 
Omluveni: Lubomír Hanzlík, Bc. Marta Vitochová 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. 
 
 
Program:  
1. Návrh novely nařízení č. 1/2003, o tržním řádu 
2. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2016 (informativní zpráva) 
3. Smlouvy 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
 
 
1 Návrh novely nařízení č. 1/2003, o tržním řádu 
M. Boháčková podala informaci k návrhu novely nařízení o tržním řádu. Změna vychází z podnětu 
Městského obvodu Pardubice I. Navrhovaná změna spočívá v doplnění nového tržiště a nových tržních 
míst. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 203 
Rada městského obvodu projednala návrh novely nařízení č. 1/2003, o tržním řádu, ve znění nařízení č. 
1/2006, č. 10/2008, č 8/2011, č. 8/2013, č. 2/2014 a č. 5/2014, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2016 (informativní zpráva) 
M. Boháčková okomentovala položkový návrh rozpočtu. Projednáno bez připomínek. 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
3. Smlouvy 
Ing. Řezanina odůvodnil návrhy na usnesení.  
Na rozšíření chodníků v ulici Studentská byly osloveny 3 firmy. Nejnižší cena byla předložena firmou 
MIROS MAJETKOVÁ, a.s. Další v pořadí byly firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a M-STAV CZ, s.r.o. 
K uzavření dodatku k objednávce u společnosti PRODIN, a. s. upozornil Ing. Řezanina na schválení 
odlišného postupu o zadání zakázky dle čl. 11 vnitřního předpisu o veřejných zakázkách – odůvodnil 
postup. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 204 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností MIROS 
MAJETKOVÁ a.s. na akci Rozšíření chodníku v ul. Studentská v ceně 447 208,78 Kč včetně DPH. Výsledná 
cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 



2 z 2 
 

Usnesení č. 205 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s vystavením dodatku k objednávce u společnosti PRODIN 
a.s. na vypracování projektové dokumentace Zvýšení bezpečnosti v ul. Mladých, který spočívá 
v prodloužení termínu dokončení díla do 21. 11. 2015 a navýšení ceny o 42 350 Kč včetně DPH 
v důsledku rozšíření předmětu plnění z důvodu zapracování výsledků projektu Bezpečné cesty do škol a 
komplexnějšího řešení lokality. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Předložené žádosti byly projednány. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 206 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Lávka Poseidon“ investora MO Pardubice I. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 207 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice Jiřího Tomana – úprava nn – Flégr“ 
investora ČEZ Distribuce a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                    pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                            místostarosta                                                                                 starosta 


