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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 39. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2. 11. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová (od 16:40), Milan 

Drahoš (od 16:45),  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD  
                    Hosté: xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx /k bodu 1 – žádost společnosti EBM Partner a.s./  
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání, přivítal hosty jednání. 
 
Program:  

1. Žádosti - nakládání s pozemky 
2. Požadavek na rekonstrukci ul. Gagarinova a zavedení linky MHD do ulice Lonkova (informativní 

zpráva) 
3. Smlouvy 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2017 
6. Projednání postupu pro práci s knihovním fondem Knihovny městského obvodu Pardubice II 
7. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017(informativní zpráva) 
8. Návrh pravidel použití sociálního fondu 
 

1. Žádosti - nakládání s pozemky 
Zástupci společnosti EBM Partner a. s. seznámili členy rady se záměrem -  projektem výstavby Domova 
pro seniory v městském obvodě. Společnost požádala o prodej pozemků ve vlastnictví města Pardubic 
v lokalitě městského obvodu v prostoru ohraničeném hotelem Harmony a cyklistickou stezkou 
z Polabin do města. Informace byla podána o financování projektu /bez státních dotací/, o úrovni 
poskytovaných služeb uživatelům domova s uvedením dosavadních zkušeností z realizací téhož 
projektu na jiných místech v ČR. Členům rady byly zodpovězeny konkrétní dotazy k financování 
výstavby i k výši stanovení ceny za pobyt klientů v zařízení. Na otázku, zda není riziko, že po nějaké 
době by se mohla stavba změnit na byty, bylo konstatováno, že změnit zařízení na byty by bylo velice 
finančně nákladné. Starosta poděkoval za podané informace a sdělil, že budou o výsledku projednání 
žádosti v radě informováni. 
 
Po krátké diskusi členů rady k záměru výstavby bylo hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 401 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnosti EBM Partner a.s., o nájem 
nebo výpůjčku části p.p.č. 4368/4 o výměře 1300 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby „Domova pro 
seniory“, výpůjčku části p.p.č. 4368/4 o výměře 4604 m2, p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, části p.p.č. 
3718/10 o výměře 203 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby veřejné infrastruktury (komunikace, 
chodníky, parkovací stání, inženýrské sítě atd.) v rámci výstavby „Domova pro seniory“, prodej části 
p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1300 m2 k.ú. Pardubice – zastavěná plocha pod objektem „Domov pro 
seniory“ po nabytí právní moci územního rozhodnutí na uvedenou stavbu, bezúplatný převod 
vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, chodníky, parkovací stání) na části p.p.č. 4368/4 o 
výměře 4604 m2, p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, části p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2 k.ú. Pardubice 
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do vlastnictví města a nájem části p.p.č. 4368/4 o výměře 1400 m2 k.ú. Pardubice za účelem užívání 
jako chráněná zahrada pro Domov seniorů až po dokončení výstavby a po kolaudaci „Domova pro 
seniory“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Ing. Řezanina podal informace k dalším žádostem. Hlasováno o návrzích: 
 
Usnesení č. 402 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí společnosti Centrum logopedie s.r.o. o 
nájem části p.p.č. 3638/4 o výměře 14 m2 k.ú. Pardubice za účelem vybudování a užívání zastřešené 
kočárkárny s kolárnou u čp. 154 ul. U Josefa z architektonických důvodů. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 403 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Lanové centrum Pardubice s.r.o. o 
nájem části p.p.č. 1626/1 o výměře 500 m2, části p.p.č. 1626/4 o výměře 74 m2, části p.p.č. 1626/5 o 
výměře 411 m2 k.ú. Pardubice za účelem rozšíření areálu Lanového centra Pardubice – klidová zóna,  
trávník, hřiště, ohniště, zázemí lanového centra. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 404 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnost Fáblovka reality s.r.o. o prodej 
p.p.č.  3678/11 o výměře 42 m2, p.p.č. 3678/12 o výměře 32 m2, p.p.č. 4243 o výměře 100 m2 k.ú. 
Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                  pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Požadavek na rekonstrukci ul. Gagarinova a zavedení linky MHD do ulice Lonkova 
Starosta podal informaci včetně výsledků projednávání k požadavku na rekonstrukci ul. Gagarinova a 
zavedení linky MHD do ulice Lonkova. Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
3. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o výběrovém řízení na akci městského obvodu. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 405 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce „Psí park - 
Polabiny točna“ ve variantě A (čtyřhranné pletivo poplastované) ) se společností AUTUS I, s.r.o.  v ceně 
209.010,- 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. Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina seznámil členy rady se dvěma žádostmi územního řízení a odůvodnil navržená usnesení. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 406 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Automatická kolárna, lokalita „D“ 
Univerzita – upravená varianta D2“ dle projektové dokumentace zpracovatele OPTIMA spol. s r.o., 
Vysoké Mýto zpracované v 09/2016, investor Statutární město Pardubice.  
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 407 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou zastřešené kočárkárny s kolárnou u 
objektu U Josefa 154 na části pozemku p.p.č. 3638/4 o výměře 14 m2 k.ú. Pardubice investora Centrum 
logopedie s.r.o. z architektonických důvodů. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na rok 2017 
M. Boháčková informovala o sestavení plánu práce knihovny, zařazených akcích, úpravách v poskytnutí 
darů. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 408 
Rada městského obvodu schvaluje předložený plán práce Knihovny městského obvodu Pardubice II na 
rok 2017, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Projednání postupu pro práci s knihovním fondem Knihovny městského obvodu Pardubice II 
M. Boháčková informovala o nově sestaveném Postupu pro práci s knihovním fondem knihovny, 
zahrnuta byla i činnost s periodiky/pořizování, evidování, vyřazování/. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 409 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh postupu pro práci s knihovním fondem a ukládá 
vedoucí knihovny zabezpečovat činnosti v rámci tohoto postupu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017(informativní zpráva) 
M. Boháčková informovala podrobněji členění návrhu rozpočtu na rok 2017. Na příštím jednání rady 
bude předložen návrh rozpočtu ve variantě, která bude vyvěšena na úřední desce před projednání 
v zastupitelstvu. Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
8. Návrh pravidel použití sociálního fondu 
M. Boháčková informovala o návrhu Pravidel použití sociálního fondu na rok 2017se změnami dle textu. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 410 
Rada městského obvodu projednala návrh Pravidel pro použití sociálního fondu a ukládá návrh 
předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení. 
T: 14. 12. 2016 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Přílohy k usnesení č. 408 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 3. 11. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 408 ze dne 2. 11. 2016    

 

Plán práce na rok 2017 Knihovny městského obvodu Pardubice II 
 

1. Knihovní fond 
2. Elektronické služby 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
4. Vzdělávání zaměstnanců 

 
1. Knihovní fond  

- zajištění prací dle stanovených postupů pro práci s knihovním fondem 
- rozšiřování (nákup) dětské beletrie a naučné literatury pro děti 
- rozšiřování fondu naučné literatury pro dospělé dle zájmů čtenářů; v roce 2016 

probíhala anketa mezi čtenáři zjišťující, o jaká témata a tituly z naučné literatury, 
beletrie, dětské literatury a časopisů by měli zájem 

- doplňování cizojazyčné literatury 
- doplňování fondu žádanými tituly 

Rozpis výdajů: 
- knihovní fond /nákup nových knih/………………………………………………………………………….…………………………..120.000 Kč     

 
2. Elektronické služby 

- doplňování informací na webových stránkách knihovny, zveřejňování informací o 
akcích v knihovně, aktualitách, o knižních novinkách,…  

- zabezpečení provozu veřejného internetu 
 
3. Aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

Měsíc Akce 

Leden Akce Beseda s cestovatelem spojená s promítáním na téma Bolívie 

 Vyhodnocení soutěže Lovci perel za rok 2016 

 Zahájení soutěže Lovci perel na rok 2017 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Únor Akce Babička čte pohádku – zapojení seniorů do akcí knihovny 

 Výtvarná soutěž pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ –  Moje nejoblíbenější pohádková postava 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Březen Akce Beseda s cestovatelem spojená s promítáním na téma Argentina 

 Březen měsíc knihy – akce pro ZŠ 

 Velikonoční akce pro MŠ 

 Turnaj ve stolních hrách v době jarních prázdnin 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 
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Duben Velikonoční dílna – ukázka pletení pomlázky a výroba velikonoční kraslice 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Květen Vyhodnocení výtvarné soutěže a výstava vítězných prací v knihovně 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červen Pasování prvňáčků na čtenáře – akce pro ZŠ 1., 2., 3. a 4. úterý v měsíci 

 Den dětí ve spolupráci s DDM Alfa 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Červenec Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Srpen Prázdninové hraní (vyrábění z papíru, hraní stolních her, skládání puzzle) 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Září Výstava fotografií – akce loňského roku 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Říjen Týden knihoven – týden otevřených dveří, akce po celý týden 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Listopad Keramická dílna v DDM Alfa pro dospělé  

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

Prosinec Vánoční akce pro MŠ 

 Návštěva dětí z místních MŠ nebo ZŠ každé úterý 

 Lovci perel – dětská čtenářská soutěž 

 Tvořivá dílna pro děti každou středu 

 Donáška knih do domu pro hendikepované čtenáře první úterý v měsíci 

 
Rozpis výdajů: 
- aktivity knihovny pro děti a veřejnost……………………………………………………………………………………celkem 20.000 Kč 
/úhrady za pořízení materiálu, věcných darů jako cen do soutěží do maximální výše 400 Kč u jednotlivého daru, OON nebo 
služby, příp. další dle potřeby/ 
 

4. Vzdělávání zaměstnanců 
- účast na odborných vzdělávacích akcích organizovaných Krajskou knihovnou 

v Pardubicích 
- účast na školeních odborných institucí k problematice knihoven 
- sledování novinek z odborných knihovnických konferencí na internetu 

 
Příloha: Dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost  
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 2. 11. 2016  
usnesením č. 408. 
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Příloha k plánu práce na rok 2017  - dílčí rozpočet výdajů na aktivity knihovny pro děti a veřejnost 
 

 
1. Materiál: Březen měsíc knihy …………. 2600 Kč   

Tvořivá dílna pro děti………. 1000 Kč 
Prázdninové hraní……………. 2000 Kč 
Lovci perel /materiál/………. 2500 Kč  
 

2. Dary:  Výtvarná soutěž………………. 1500 Kč 
Pasování prvňáčků………….. 5000 Kč + roční členství v knihovně zdarma 
Lovci perel…………………….… 2500 Kč 

 
3. Rezerva:  Rezerva…………………………….2900 Kč 
 
Materiál, dary – ceny do soutěží, OON, služby………………………………………………………………20.000 Kč 

 
 

Název akce 
Okruh 

účastníků/počet 
Zaměření Financované výdaje na akci Výdaje 

Březen měsíc knihy, 
velikonoční a vánoční 

akce, spolupráce s MŠ a 
ZŠ 

žáci ZŠ, děti MŠ 
/180/100/100/400/16

0, celkem 940 

Propagace knihovny 
nabídka a organizace 
knihovny 

Materiál: oboustranně potištěné záložky 
motivující ke čtení s informacemi o 

knihovně (zobrazeno logo knihovny a MO II, 
otevírací doba, kontakt, omalovánka…) 

k propagaci knihovny 

2600 

Výtvarná soutěž pro žáky 
1.– 5. ročníku ZŠ 

200 Práce s dětmi  
Dary: Odměna pro první tři vítěze v každé 

kategorii 
1500 

Tvořivá dílna pro děti děti MŠ/100/100 
Práce s dětmi - 

setkání dětí 
Materiál: výtvarné potřeby, např. stuhy, 

pastelky, špejle, … 
1000 

Pasování prvňáčků žáci ZŠ/100 
Práce s dětmi -

motivace ke čtení, 
význam knihoven 

Dary: knížka nebo časopis do 50 Kč jako 
uvítání dítěte mezi čtenáře 

5000 

Lovci perel děti/60 

Účast dětských 
čtenářů knihovny 

v celostátní soutěži 
dle stanovených 

pravidel 

Materiál: drobné odměny do „směnného 
krámku“ dle pravidel soutěže – perly, tužky, 
papírové skládačky, bločky, vystřihovánky,… 
Dary: knihy nebo vědomostní hry pro vítěze 

celé soutěže  

5000 

Prázdninové hraní, Turnaj 
ve stolních hrách v rámci 

Týdne knihoven 
děti/40 

Propagace knihovny 
jako místa aktivního 

odpočinku a 
setkávání dětí 

Materiál: stolní hry 2000 

Dvě besedy s 
cestovatelem 

dospělí Propagace knihovny 
Bez honoráře 

 
0 

Rezerva    2900 


