
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
                                                                
                             

Z á p i s 
z 8. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 9.3. 2011 v 16:30 hodin 

v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 
 

Přítomni: Jiří Srbek, Milan Drahoš, Ing. Jaroslav Vávra, MUDr. Miroslav Šimko  
                Miroslava Boháčková, tajemník 
Omluveni : Mgr. Bc. Radek Hejný 
 
     Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Program zastupitelstva dne 30.3.2011 
                 2. Vyvěšení tibetské vlajky  
                 3. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a technických zařízení  
                     za rok 2010  
                 4. Čerpání rezervy starosty 
                 5. Žádosti – nakládání s pozemky 
                 6. Umístění lunaparků 
                 7. Vyjádření účastníka řízení 
                 8. Smlouvy 
                 9. Věcné dary občanům v mimořádné životní situaci 
               10. Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II 
               11. Diskuse 
 
1. Program zastupitelstva dne 30. 3. 2011 
S návrhem na program zastupitelstva seznámil členy rady starosta městského obvodu, nebyly vzneseny 
připomínky. Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 54 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 30. 3. 2011: 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2010 
3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2011   
4. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2010 
5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády 
6. Schválení nákladů organizace „farmářských sobot“ 
7. Informativní zprávy 
8. Diskuse 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 4  proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyvěšení tibetské vlajky  
Zprávu uvedl starosta městského obvodu, nebyly vzneseny připomínky.Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 55 
Rada městského obvodu schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2010 na budově Úřadu 
městského obvodu Pardubice II. 



 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 4  proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a technických zařízení za rok 2010 
Zprávu uvedl starosta městského obvodu, povinností obvodu je oznámit plátcům výtěžku konkrétní 
použití, proto je navrženo použití tak, jak je v návrhu na usnesení. Informaci o návštěvě majitele firmy 
ENDL + K a.s. a jeho nabídce poskytnutí finanční částky 500 000 Kč informoval radu na předchozím 
jednání. 
Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 56 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh na použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2010 a 

doporučuje jej použít jako podíl na financování oprav a udržování komunikací v roce 2011 
- souhlasí s použitím výtěžku z provozování technických zařízení firmy ENDL + K a.s. za rok 

2010 na rekonstrukci a nové vybavení dětského hřiště mezi domy čp. 335-7 a 338-40 v ulici 
Družby v Pardubicích v roce 2011 

- ukládá předložit návrh ke schválení zastupitelstvu městského obvodu 
T : 30.3.2011 
Z : Ing. Střižíková, ved. OES  
Výsledek hlasování :                                                                       pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Čerpání rezervy starosty 
Starosta uvedl důvody poskytnutí příspěvku i finančního daru na základě podaných žádostí ze své rezervy.  
Hlasováno o návrzích : 
Usnesení č. 57 
Rada městského obvodu z 

- bere na vědomí čerpání finančních prostředků z rezervy starosty v rozpočtu r. 2011 ve výši 10.000 
Kč jako příspěvek na nákup materiálu na slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 ve Střední 
odborné škole cestovního ruchu, s.r.o., U Josefa 118 v Pardubicích 

- ukládá zahrnout přesun finančních prostředků z části rezervy starosty do části  školství, 
tělovýchova v rozpočtu MO na rok 2011 rozpočtovým opatřením 

T: 30.6.2011 
Z: Ing. Střižíková, ved. OES 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 58 
Rada městského obvodu 

- schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 7000 Kč z rezervy 
starosty v rozpočtu na r. 2011 Občanskému sdružení „Sportovní klub vozíčkářů 
Pardubice NEZLOMENI“, Pardubice, ul. Bělehradská 513 

- ukládá zahrnout přesun finančních prostředků z části rezervy starosty do části vnitřní 
správy 

T: 30.6.2011 
Z: Ing. Střižíková, ved. OES 
Výsledek hlasování :                                                                       pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
 



 
5. Žádosti – pozemky 
O žádostech informoval starosta městského obvodu , nebyly vzneseny námitky.  
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 59 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí Ing. Dany Kozákové o výpůjčku části pozemku 
3710/1 o výměře 105 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy navazující na veřejné 
prostranství u budoucího objektu CK Datour, snížení výměry nájmu části pozemku 3710/2 z 934 
na 865 m2 (skutečně využitá plocha pro stavbu), snížení výměry prodeje části  pozemku 3710/2 
z 934 na 571 m2 (plocha zastavěná objektem, zbytek veř. přístupné zpevněné plochy) a 
odkoupení vybudované tech. infrastruktury – zpevněné plochy komunikace, chodníky, sadové 
úpravy na části pozemku 3710/1 (výpůjčka) a na části pozemku 3710/2 o výměře (nájem 294 m2) 
do vlastnictví města za cenu 1000 Kč po kolaudaci.  
Výsledek hlasování :                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 60 
Rada městského obvodu projednala žádost Ing. Rudolfa Půlpána, vlastníka pozemku 3707/18 
pronajatého městu (ul. Kpt. Bartoše), o zvýšení nájemného z 15 Kč na 35 Kč / m2 v souladu 
s výměrem MF ČR, nemá k němu námitek, ale doporučuje pozemek pod významnou místní 
komunikací vykoupit. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Umístění lunaparků 
Žádost uvedl starosta městského obvodu, k umístění nebyly  vzneseny námitky. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 61 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – travnaté plochy 
v ulici Odborářů u mateřské školy (výměra cca 1000 m2) za účelem umístění lunaparku v období 
21. 3. – 5. 4. 2011 (Rochlovi). 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 4  proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření účastníka řízení 
Žádost o vyjádření k územnímu řízení uvedl starosta, jedná se modernizaci mobilní sítě O2. 
Hlasováno o návrhu : 
Usnesení č. 62 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavby 
„3G_BH1_E_PU_PUROZ_OK“ a „3G_BH1_E_PU_PUBEL_OK“ investora Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. za následujících podmínek: 

• pro uložení kabelů pod komunikacemi bude pokud možno použita bezvýkopová 
technologie,  

• nebude-li jiná možnost, než uložit vedení podélně do komunikace, bude povrch 
komunikace opraven v celé šíři, 

• budou respektovány stávající vzrostlé stromy, výkopové práce nesmí narušit kořenový 
systém stromů, 

• veškeré plochy budou po ukončení prací uvedeny do řádného stavu včetně osetí trávy a 
případného obnovení záhonů keřů, 

• doba trvání výkopových prací bude v maximální možné míře zkrácena. 



Výsledek hlasování :                                                                        pro 4  proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Smlouvy 
O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku lokálních oprav komunikací v r. 2011 informoval 
starosta městského obvodu, informoval o postupu v zadání, přihlášených uchazečů a o vyhodnocení .  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 63 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
STRABAG a.s. na zakázku „Lokální opravy živičných komunikací frézováním – 2011“ 
v rozsahu do 6000 m2, s jednotkovou cenou 324 Kč/m2 včetně DPH a termínem dokončení do 
31. 5. 2011. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Věcné dary občanům v mimořádné životní situaci 
Zprávu uvedla tajemnice úřadu, vysvětlila důvody poskytnutí věcných darů za stanovených podmínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 64 
Rada městského obvodu schvaluje poskytnutí věcných darů občanům v mimořádné životní 
situaci při splnění podmínek, které jsou přílohou tohoto usnesení a při splnění podmínky dané § 
85 písm. b) zákona o obcích. 
Výsledek hlasování :                                                                        pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II 
V souvislosti s konáním prodeje potravinářského zboží na tržišti v ul. Prodloužená, Polabiny II, tzv. 
farmářské soboty, je nutné provést úpravu provozního řádu tržiště a tržních míst a stanovit podmínky 
k zabezpečení této akce. Členové rady byli informování o příjmech i výdajích. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 65 
Rada městského obvodu 
-  souhlasí s organizováním  „farmářských sobot“ (prodej potravinářského zboží) městským 
obvodem Pardubice II  na tržišti v ul. Prodloužená, Polabiny II v r. 2011 
-  projednala a schvaluje Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II 
v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
-  projednala podmínky smluvního vztahu na správce tržiště 
-  ukládá  předložit návrh ke schválení financování nákladů „farmářských sobot“ a jejich   
zařazení do rozpočtu městského obvodu na rok 2011 zastupitelstvu městského obvodu 
-  doporučuje zastupitelstvu městského obvodu financování nákladů schválit 
T: 30.3.2011 
Z: Miroslava Boháčková, tajemník 
Výsledek  hlasování :                                                                      pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Diskuse 
- Ing. Vávra informoval členy rady o účasti na výroční schůzi TJ Sokol Polabiny dne 2.3.2011, 
   přednesl požadavek pomoci v jednání se ZŠ Polabiny III ve věci pronájmů, 
- starosta informoval členy rady o zpracované analýze k výkonu státní správy za městské obvody, 
  zprávu obdrží všichni členové zastupitelstva městského obvodu 
 



Přílohy: k usnesení č. 64, k usnesení č. 65 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
  
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha usnesení č. 64 z jednání RMO dne 9.3.2011 

 
Městský  obvod  Pardubice  II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

 
 
 

Podmínky pro poskytnutí věcných darů  
občanům v mimořádné životní situaci  

 
 
 
I.  Věcné dary ve formě základních potravin nebo hotových jídel mohou být poskytnuty 
občanovi,  
 

1. který má na území městského obvodu trvalý pobyt, 
2. který trpí psychickými problémy a není schopen zajistit si své základní potřeby, 
3. u něhož byl podán návrh na omezení, příp. zbavení, způsobilosti k právním úkonům  

a doposud není pravomocně rozhodnuto, nebo tento návrh v blízké době bude podán, 
4. který nemá žádné příbuzné ani známé, kteří by se o něho mohli postarat. 

 
II.  Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. 
 
III. Nákup potravin či hotového jídla probíhá vždy za účasti zaměstnance úřadu městského 
obvodu.  
 Nákup uhradí zaměstnanec v hotovosti, příp. městský obvod na základě vystavené faktury za  
 odebrané zboží a občan obdrží potraviny nebo mu bude poskytnuto jídlo. 
 
IV. Na poskytnutí těchto věcných darů není právní nárok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha usnesení č. 65 z jednání dne 9.3.2011 
 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO PARDUBICE 
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

 
 

Provozní řád tržiště a tržních míst 
Městského obvodu Pardubice II 

 
 

1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 3 nařízení města o tržním řádu vydává Statutární 
město Pardubice – Městský obvod Pardubice II tento provozní řád, který upravuje 
provozování tržiště a tržních míst v městském obvodě. 

 
2. Provozovatelem a správcem tržiště a tržních míst je Statutární město Pardubice – Městský 

obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. Správu vykonává prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců.  

 
3. Na území městského obvodu jsou vyhrazena 

� Tržiště – ul. Prodloužená, Polabiny II 
� Tržní místa 

- ul. Mladých, Polabiny I, chodník u severní strany budovy potravin – 4 místa 
- ul. Mozartova, Polabiny IV, před obchodním centrem – 2 místa 

 
4. Prodej na tržišti a tržních místech je vymezen na dobu: 

� v letním období (1.4. – 30.9.) 
Po – Pá  od 7.00 h do 19.00 h 
So  od 7.00 h do 12.00 h 
 

� v zimním období (1.10. – 31.3.) 
Po – Pá  od 8.00 h do 18.00 h 
So  od 8.00 h do 12.00 h 
 

5. Každou sobotu v období 1.3. – 31.10. je možné na tržišti pořádat tzv. „farmářské soboty“ 
k prodeji potravinářského zboží. V případě pořádání farmářských sobot je na základě 
smluvního vztahu k řízení, organizaci a kontrole prodeje správcem tržiště pan Petr Lichý, 
bytem Jindřišská 785, 530 02 Pardubice, IČ 60136049. 

 
6. Podmínky prodeje 

� prodejcem může být  
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence 

podle zvláštního předpisu 



- občan nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby na 
základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy 

� o přidělení místa k prodeji rozhoduje správce tržiště a tržních míst 
� prodejce musí uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který vybírá 

správce tržiště a tržních míst v průběhu prodeje 
 

7. Správce tržiště a tržních míst 
� je oprávněn organizovat prodej na tržišti a tržních místech, 
� kontroluje oprávnění k prodeji, 
� vybírá místní poplatek dle vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a vydává doklad o zaplacení poplatku 
� na žádost provádí rezervaci jednotlivých míst formou předplacení, prodejci tak 

zajišťuje požadované volné místo do 8.00 hodin (v letním období), příp. do 9.00 
hodin (v zimním období), v den rezervace, 

� dohlíží na pořádek a čistotu, 
� je oprávněn přivolat městskou policii pro udržení pořádku při zjištění přestupku, 
� vyvěšuje provozní řád tržiště a tržních míst na viditelném a přístupném místě 
� zajišťuje dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře 

průchodu byla minimálně 2,5 m, 
� další práva a povinnosti správce mohou být upravena smlouvou dle čl. 5 tohoto 

provozního řádu. 
  

8. Prodejce 
� prodejní místo musí viditelně označit obchodní firmou nebo jménem a příjmením 

fyzické osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením odpovědné 
osoby 

� musí po dobu prodeje zajistit přítomnost osoby splňující podmínku znalosti českého 
nebo slovenského jazyka 

� musí mít u sebe příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení 
prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji 

� zabezpečí, aby zabíral pouze plochu vymezenou prodejním místem, umístění 
prodejního zařízení nesmí bránit průchodu chodců ani blokovat jiné prodejní místo 

� prodejní zařízení umístí tak, aby šíře průchodu okolo něj byla minimálně 2,5 m 
� musí udržovat prodejní zařízení a jeho bezprostřední okolí v čistotě průběžným 

úklidem a odstraňováním odpadu a obalů na určené místo 
� nesmí odkládat zboží do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy navážet nebo 

jinak dopravovat zboží 
� prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a to tak, aby nebránil 

provozu 
� při zásobování motorovými vozidly musí respektovat obecné právní předpisy  

o provozu na pozemních komunikacích 
� nesmí parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, na 

místě prodeje, ale pouze v prostoru k tomu určeném dopravním značením 
� musí dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje 

nabízeného zboží 
� zodpovídá za dodržování hygienických a veterinárních předpisů a nezávadnost zboží 
� je povinen organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží 

navzájem nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními 
paprsky a jinými povětrnostními vlivy 



� je povinen ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit 
od hrubých nečistot 

� po skončení prodeje je povinen odstranit prodejní zařízení (s výjimkou míst, kde je 
povoleno jejich trvalé umístění). 

 
9. Předsunutá prodejní místa 

� lze provozovat pouze na základě povolení městského obvodu 
� jsou zřizována v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného 

provozovatele 
� prodej nebo poskytování služeb může být prováděno pouze na prodejních pultech, 

stolcích nebo obdobných zařízeních 
 
 

10. Na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech je zakázáno prodávat: 
� tabákové výrobky 
� erotické zboží a pornografické tiskoviny 
� pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. a III. (vyhláška č. 

174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobních a zacházení s nimi) 
� chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, 

žíravé, dráždivé, senzibilující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 
karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí 

� rychle se kazící zboží potravinářského charakteru 
� živá zvířata 
� živočišné výrobky bez povolení orgánů hygienické nebo veterinární služby 
 

11. V ojedinělých případech lze tržní místo provozovat i na dalších vhodných místech na 
území obvodu, a to na základě povolení vydaného Úřadem městského obvodu Pardubice 
II s přihlédnutím k okolnímu prostředí, bezpečnosti provozu na komunikacích, životnímu 
prostředí i celkovému vzhledu. 

 
12. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení radou městského obvodu, tímto 

dnem se zároveň ruší Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II 
schválený radou městského obvodu dne 22.1.2009 usnesením č. 436. 

 
13. Tento provozní řád byl schválen na jednání rady městského obvodu dne 9.3.2011 

usnesením č. 65. 
 
 
V Pardubicích dne  9.3.2011 
 
 
 

   Jiří Srbek 
 starosta 


