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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 36. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 16. 12. 2020 
od 16:30 hodin v Arše - Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 

  
 

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

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   --- 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2021 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 11. 2020 (informativní zpráva) 
3. Smlouvy 
4. Svěření pravomoci stanovit úřední hodiny 
5. Diskuse 
 
1. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2021 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 345 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- stanovuje počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2021 na 17 

(přepočtený počet), bez zaměstnanců mimo evidenční stav, dohod o provedení práce či pracovní 
činnosti 

- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v roce 2021 na 1,75 (přepočtený počet), 
bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 

- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v roce 2021 na 8 (přepočtený počet), bez 
dohod o provedení práce či pracovní činnosti 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 11. 2020 (informativní zpráva) 
Zprávu přednesl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala čerpání rozpočtu MO Pardubice II 
k 30. 11. 2020 na vědomí. 
 
3. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 346 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. O - MO II 
01/2020 se Službami města Pardubic a.s. týkající se přistavování velkoobjemových kontejnerů (navýšení 
předpokládaného objemu prací na 380 000 Kč bez DPH), obsluhy a výsypu odpadkových košů a obsluhy 
a výsypu košů na psí exkrementy v roce 2020. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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4. Svěření pravomoci stanovit úřední hodiny 
Zprávu přednesla tajemnice. Ing. Weisbauer se dotázal, zda nerozšířit rozsah usnesení i na další případy, 
kdyby bylo nutné upravovat úřední hodiny úřadu. Bylo dohodnuto, že usnesení bude ponecháno ve 
znění původního návrhu a v případě nutnosti rada v budoucnu rozhodne samostatným usnesením. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 347 
Rada městského obvodu Pardubice II svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích 
(obecní zřízení), úřadu městského obvodu, tajemnici, pravomoc stanovit úřední hodiny úřadu 
městského obvodu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
Ing. Vitochová se dotázala, zda se v současné době přidělují vyhrazená parkovací místa. Reagoval 
starosta, že nikoli.  
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 17. 12. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


