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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 32. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 29. 6. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš /od bodu 3/  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Omluveni: Ing. Marta Vitochová 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Smlouvy 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Povolení noční produkce po 22. hodině 
4. Projekt na organizaci Staročeské pouti v roce 2016 
5. Diskuse 

 
Body programu byly projednány v pořadí 2,3,1,4 

 
2.   Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina podal k žádosti potřebné informace. Žádost byla projednána bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu:  
Usnesení č. 357 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti                                       o nájem části p.p.č. 
3702/1 o výměře 2 m2 k.ú. Pardubice za účelem umístění a užívání plošiny pro invalidu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Povolení noční produkce po 22. hodině 
Podána žádost o hudební produkci po 22. hodině spojenou s konáním 27. ročníku mezinárodního festivalu 
šachu a her CZECH OPEN 2016. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 358 
Rada městského obvodu povoluje společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. hudební produkci po 22. hodině v době 
konání 27. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2016 ve dnech 16. 7. 2016 (sobota) a 
29. 7. 2016 (pátek) v areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci povoluje do 01:00 hodin následujícího 
dne s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Smlouvy 
Ing. Řezanina seznámil členy rady s navrženými smlouvami. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 359 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AUTUS I. spol. 
s r.o. na akci „Výměna písku v pískovištích“ v ceně 140 360,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 



2 z 3 
 

Usnesení č. 360 
Rada městského obvodu rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníků 
živičným kobercem 2016“ společnosti Služby města Pardubic a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s touto společností za cenu 2 430 564,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového 
zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Projekt na organizaci Staročeské pouti v roce 2016 
Starosta informoval o pracích na organizačním zabezpečení kulturní akce městského obvodu Staročeské 
pouti, která se bude konat v září v městském obvodě. K zabezpečení jsou předloženy materiály ke 
schválení.  Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 361 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 8/2016  -  Organizace Staročeské pouti 
v Městském obvodě Pardubice II v roce 2016 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 362 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Smlouvu s KC Pardubice o zajištění pořádání Staročeské pouti -  
kulturní akce, která se bude konat dne 24. 9. 2016 v městském obvodě Pardubice II.  
Cena za zajištění služeb bude vyúčtována po ukončení akce a nepřesáhne částku 260 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Diskuse 
- starosta informoval členy rady o brožuře k historii Pardubic Klubu přátel Pardubic a o možnosti 

zakoupení pro potřeby propagace městského obvodu 
- starosta informoval o podpisové akci občanů proti kácení sakur v Parku Jiřího Srbka v souvislosti 

s novou výsadbou, bude informovat i členy zastupitelstva 
 
 
 
Příloha usnesení č. 361 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 30. 6. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 361 ze dne 29. 6. 2016 
 

Projekt č. 8/2016             Organizace- Staročeské pouti   
                                      v Městském obvodě Pardubice II v roce 2016 

 
Organizátor:     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Pokračovat v tradici organizace kulturní akce Staročeské pouti v městském obvodě 
                              
Cílová skupina:  Občané městského obvodu  
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje Staročeskou pouť jako vlastní aktivitu ve spolupráci  
                            s Kulturním centrem Pardubice (příspěvková organizace města) na základě uzavřené  
                            smlouvy o zajištění pořádání kulturní akce 
 
Místo konání:  Veřejné prostranství  - louka, v ul. Mozartova, Pardubice 
 
Termín:              Sobota  24. 9. 2016 (8:00 – 22:00 hodin) 
 
Zveřejnění:        Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 
                            v Pravobřežním zpravodaji, na face-boku a na webových stránkách městského obvodu,  
                            na výlepových plochách Služeb města Pardubic, a. s. a v prostředcích MHD       
                             
Financování:     Výdaje na organizaci Staročeské pouti hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu  
                            na rok 2016  
                               
Rozpočet:          370.000 Kč 
 
Výdaje:   Dle realizace uzavřené smlouvy o zajištění kulturní akce s dodavatelem (KC Pardubice) 
                            nepřesáhne 260.000 Kč, ostatní dle objednávek a smluv uzavřených městským obvodem             
 
 
Úhrady:  Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb, 
                            dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení prací apod.          
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 29.6.2016  
usnesením č. 361. 
 
 
 
starosta                                                                                

 


