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Z á p i s 

z 31. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 23. 9. 2020 
v 16:30 hodin v salonku restaurace Na Palubě, Jiřího Tomana 276, Pardubice 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. František Weisbauer, Ing. 

Marta Vitochová 
  Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluveni:  --- 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
 
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu. 
Se zprávou seznámil starosta. Před hlasováním došlo k úpravě návrhu na usnesení. Bylo dohodnuto, že 
v případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 303 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 9/2020 - Organizace 
Drakiády v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 dle přílohy k tomuto usnesení. V případě 
nepříznivé epidemiologické situace se akce neuskuteční.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil přítomné starosta, projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 304 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou dobíjecí stanice pro elektromobily na čerpací 
stanici OMV – „Projekt páteřní síť PRE“ dle projektové dokumentace STAND BY power, s.r.o, 
Beranových 65, 199 00 Praha 9 z důvodu umístění dobíjecí stanice zabezpečující napojení elektromobilů 
na elektroenergetickou síť v ul. Hradecká na pozemku p.č. 3718/44, k.ú. Pardubice pro žadatele Pražská 
energetika a.s., Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 305 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Fáblovka – označení provozoven“ dle 
projektové dokumentace CETTUS a.s., Jiráskova 2839, Pardubice z důvodu umístění světelného pylonu 
s označením provozoven nákupní zóny na pozemku p.č. 4244/1, 4244/2, k.ú. Pardubice pro investora 
Fáblovka Reality s.r.o., Fáblovka 568, Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl starosta.  Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 306 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství společností 
ZL Production s.r.o., Brojova 2113/16, Východní předměstí, Plzeň za účelem pořádání koncertu ve 
dnech 9. – 11.10. 2020 na louce v blízkosti koupaliště Cihelna, pozemek p.č. 1609/5, k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato 
 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil členy rady opět starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu. 
Usnesení č. 307 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se směnou pozemků (popř. se dvěma úplatnými převody) 
mezi městem a společností Elektrárny Opatovice: 
- pozemky označené jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 m2, st.p.č. 8415 o 
výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.390 m2), ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice 
za 
-části pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o výměře cca 260 
m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.220 m2), ve vlastnictví spol. Elektrárny Opatovice, a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
Přílohy k usnesení č.: 303 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 24. 9. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



  
Příloha k usnesení  RMO č. 303 ze dne 23. 9. 2020 

 

 
 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
       
       

 
Projekt č. 9/2020 Organizace Drakiády v městském obvodě Pardubice II  

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
 
Cíl: Uspořádat zábavné sportovně-soutěžní odpoledne při pouštění draků nejen pro děti, 

ale i jejich rodiče či prarodiče 
 
Účastníci: Obyvatelé městského obvodu, děti s rodiči či prarodiči 
 
Organizace: Městský obvod Pardubice II ve spolupráci s DDM ALFA 
 
Termín: 17. 10. 2020 od 14 hodin 
 
Místo: Areál letního kina na pravém břehu Labe 
                            
Zveřejnění: Formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově úřadu 

městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, formou letáčků do 
základních a mateřských škol v městském obvodě 

               
Financování: Výdaje na organizaci akce „Drakiáda“ hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2020 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
                             
Rozpočet: 10.000,- Kč 
 
Výdaje:  dohody o provedení práce                                    

služby  
věcné dary – odměny pro děti do soutěží 
materiál 
občerstvení 
ostatní /pronájem apod./       

 
Úhrady  
výdajů: 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 23. 9. 2020 usnesením 
č. 303.  
 
 
 
 
 
starosta                                                                                


