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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 

 
Z á p i s 

z 65. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 7. 9. 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 

 Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP, Ing. Petra Bodláková, vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 
2. Zrušení Komise školství, kultury a sportu rady městského obvodu Pardubice II, odvolání předsedy a 

členů komise 
3. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady  
4. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
5. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2022 
6. Rozpočtové opatření č. 5 
7. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
9. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
10. Žádosti – nakládání s pozemky 
11. Smlouva 
12. Diskuse 
 
Jednotlivé body byly projednány v tomto pořadí: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 12. 
 
1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 589 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 6/2022, o 
regulaci provozování hazardních her, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Zrušení Komise školství, kultury a sportu rady městského obvodu Pardubice II, odvolání předsedy a 
členů komise 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 590 
Rada městského obvodu Pardubice II v souvislosti s ukončením volebního období r. 2018 – 2022 dnem 
23. září 2022 ruší Komisi školství, kultury a sportu rady městského obvodu Pardubice II a odvolává 
předsedkyni této komise PhDr. Štěpánku Rubešovou, PhD. a další členy komise – Bc. Jana Hrubeše, DiS., 
RSDr. Josefa Jirků, Bc. Martina Berana, DiS., Ing. Zdeňka Přikryla, Jiřího Petružálka a Mgr. Libuši 
Němcovou. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
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3. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady  
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 591 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi 

v roce 2022 členům Komise školství, kultury a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx     500 Kč 
xxx    500 Kč 
xxx    500 Kč 
xxx    500 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 21. 9. 2022 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2022 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 592 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2022 
takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2022 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Zrušení výborů ZMO Pardubice II  
5. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
6. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady 
7. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
9. Informativní zpráva o investičních akcích 
10. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 5 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 593 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 21. 9. 2022 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
Zprávu přednesla Ing. Bodláková. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 594 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh novely Pravidel použití sociálního fondu  
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- ukládá materiál předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje jej ke 
schválení 

T: 21. 9. 2022 
Z: Mgr. M. Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 595 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „PA Pardubice Lonkova 556 knn“ dle PD 
zpracované MONTPROJEKT a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice z důvodu uložení nového kabelu 
pro investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 596 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Umístění skladové buňky čerpací stanice 
pohonných hmot MOL – C367 Hradecká, 533 52 Pardubice“ dle PD zpracované CETTUS a.s., Jiráskova 
2839, pro investora MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 597 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 
v ul. Bělehradská před č.p. 513 pro účely vyhrazeného stání držitele průkazu ZTP, paní xxx, trvale bytem 
xxx, s termínem platnosti povolení do 31. 12. 2023. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 598 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na převod pozemku označeného jako p.p.č. 3837/7 o výměře 437 m2 v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví České republiky do vlastnictví města, a to pokud možno formou bezúplatného převodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 599  
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti Teploměry s.r.o. o umístění 
oboustranného informačního panelu s teploměrem a reklamou o výměře reklamní plochy 1560 mm x 
2005 mm na části pozemku označeném jako 3647/23 v k.ú. Pardubice z důvodu dlouhodobě 
prosazovaného doporučení nerozšiřovat počet reklamních zařízení na pozemcích města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 600 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou xxx a xxx k odkoupení pozemků označených 
jako p.p.č. 3707/8 o výměře 1.705 m2 a p.p.č. 3707/10 o výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice, do 
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vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku (pozemky pod ulicí Kpt. Bartoše). 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Smlouva 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 601 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Opravy asfaltových 
komunikací 2022 se Službami města Pardubic a.s. v ceně 1 632 030,- Kč bez DPH. Výsledná cena se 
může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 602 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci ve 

finančním výboru zastupitelstva v roce 2022 (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx     500 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 21. 9. 2022 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Diskuse: 
Na základě požadavku pana xxx se starosta dotázal radních na jejich názor ohledně možnosti, že by se 
v den konání polabinské pouti současně konal na louce u koupaliště na Cihelně koncert skupiny Traktor. 
Koncert by byl ukončen do 22:00 hodin. Stávající místo pro koncert je Ideon, ale organizátor hledá 
alternativní řešení pro případ, že by se koncert v Ideonu nemohl uskutečnit. Členové rady s pořádáním 
koncertu na koupališti v den polabinské pouti souhlasili.   
Rada MO se shodla, že umístění samostatných kontejnerů na plasty při pořádání polabinské pouti 
nebudou realizovat. Zkušenosti z předchozích let ukazují, že z důvodu neukázněných návštěvníku pouti, 
kteří do kontejnerů na plasty umisťují i jiný odpad, je separovaný odpad znehodnocen a není vhodný 
k dalšímu třídění. Možné využití vratných plastových kelímků rada odsunula až na příští ročník 
polabinské pouti. 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 9. 9. 2022 
Zapsala: Ing. Petra Bodláková 


