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Z á p i s 
ze 45. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 2. 2017 

v 18:10 hodin v salonku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 
 

Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Žádosti - nakládání s pozemky 
2. Projekt na organizaci Staročeské polabinské pouti v r. 2017 
3. Diskuse 
 
1. Žádosti - nakládání s pozemky 
Starosta informoval o žádosti ke zřízení věcného břemene společnosti VaK Pardubice na pozemku dříve 
než by došlo k případnému převodu pozemku z vlastnictví města. Projednáno bez připomínek.    
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 473 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na části p.p.č. 3710/1 k.ú. Pardubice za účelem provozování 
stávajícího kanalizačního řadu (stávající kanalizace DN 600) před převodem pozemku z vlastnictví 
města za cenu 1.000,- Kč /pozemek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Projekt na organizaci Staročeské polabinské pouti v r. 2017 
Starosta podal informaci ke zpracovanému návrhu projektu k organizaci Staročeské polabinské pouti 
v září letošního roku v rozsahu minulých let. Současně byl konzultován návrh na uzavření smlouvy 
k zajištění organizace akce. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 474 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 6/2017  -  Organizace Staročeské 
polabinské pouti v Městském obvodě Pardubice II v roce 2017 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 475 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Smlouvu s Kulturním centrem Pardubice (IČ: 000 85 286) o 
zajištění pořádání Staročeské polabinské pouti -  kulturní akce, která se bude konat dne 23. 9. 2017 
v městském obvodě Pardubice II.  
Cena za zajištění služeb bude vyúčtována po ukončení akce a nepřesáhne částku 260 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Diskuse 
Starosta požádal členy rady o změnu termínu jednání rady městského obvodu ze dne 7. 6. na 8. 6. 2017 
z důvodu organizování dětského dne. Členové rady souhlasí. 
 
Příloha k usnesení č. 474  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23. 2. 2017 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 474 ze dne 22. 2. 2017 

 

Projekt č. 6/2017  Organizace- Staročeské polabinské pouti v Městském obvodě 

Pardubice II v roce 2017 

Organizátor:  Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 

Cíl:   Pokračovat v tradici organizace kulturní akce Staročeské polabinské pouti v městském 
obvodě 

 
Cílová skupina: Občané městského obvodu  

Organizace: Městský obvod zorganizuje 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  - Park Jiřího Srbka, Pardubice 

Termín: Sobota 23. 9. 2017 (8:00 – 22:00 hodin) 

Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 
v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu, na 
výlepových plochách Služeb města Pardubic, a. s. a v prostředcích MHD 

Financování: Výdaje na organizaci Staročeské polabinské pouti hradí městský obvod Pardubice II 
z rozpočtu na rok 2017  

Rozpočet: 300.000 Kč 

Výdaje:  Dle realizace uzavřené smlouvy o zajištění kulturní akce s dodavatelem (Kulturní centrum 
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 22. 2. 2017 usnesením č. 474.     

 

starosta                                                                                


