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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 8. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 1. 4. 2019 
v 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,  
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí  OŽPD 

 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, představil přítomným hosty xxx, xxx a zástupce 
investora xxx. xxx seznámil členy rady s připravovanou studií na stavbu výškové budovy v ulici 
Lonkova v místě nynější budovy Opaz. Mělo by se jednat o stavbu pro obchod, bydlení i 
administrativu. Poté co hosté v 17:15 hod. opustili jednání rady, proběhla mezi členy rady 
diskuse. Bylo dohodnuto, že v případě, kdy bude městský obvod požádán o vyjádření v rámci 
řízení, bude tento bod zařazen na jednání zastupitelstva městského obvodu. 
 
Poté pokračoval starosta, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 4. 2019 
2. Odpisový plán na rok 2019 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Smlouvy 
7. Diskuse 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 4. 2019 
Zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 76 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 4. 
2019 takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
3. Informativní zpráva o připravovaných akcích obvodu 
4. Jmenování zástupce do Výboru městských částí a obvodů SMO ČR 
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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2. Odpisový plán na rok 2019 
Se zprávou seznámil starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 77 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje odpisový plán na rok 2019 v rozsahu 
předloženého materiálu 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
Se zprávou seznámil členy rady Ing. Řezanina. Proběhla diskuze týkající se reklamních zařízení. 
Došlo k úpravě návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 78 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v podobě umístění jednoho kusu „reklamní kostky“ v ul. Npor.Eliáše nebo v ul. 
Mozartova pro propagaci místních sportovních aktivit v termínu 1. 6. 2019  –  31. 8. 2019 
(provozovatel xxx) z důvodu záměru nenavyšování počtu reklamních zařízení v městském 
obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podané žádosti. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 79 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí o převod smlouvy o umístění 
reklamního zařízení (1 ks informačního digitálního ukazatele teploty a času s reklamou o 
rozměru 2 m x 2,5 m umístěného na části pozemku označeného jako p.p.č. 1672/5 v k.ú. 
Pardubice) z xxx na společnost Teploměry s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 80 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k vydání územního rozhodnutí o dělení 

pozemků na Nové Cihelně dle geometrického plánu 8928-76/2018.  

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 81 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se záměrem dopravního napojení Poliklinika 

Trnová s.r.o, SBD Družba Pardubice a bytové domy III sestry investora CZ Stavební Holding, a.s.  

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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6. Smlouvy 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Mezi členy rady proběhla diskuse týkající se ceny povrchu a 
alternativních možností. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 82 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení nové 
dopadové plochy z lité pryže na ploše dětského hřiště na Stavařově se společností 4soft, s.r.o. 
v ceně 476 027,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového 
zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

7. Diskuse 
Pan Hanzlík navrhl možnost pracovní cesty členů rady ke zhlédnutí možností péče o zeleň u 
měst či obcí, které byly úspěšné v soutěžích zaměřených na téma zeleň. Přislíbil zjistit, o která 
města se jedná. Poté bude dohodnut další postup a naplánována pracovní cesta. 
 
 
Přílohy k usnesení ----- 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
               místostarosta                                                                   starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 2. 4. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


