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Z á p i s 
ze 44. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 8. 2. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová 

/od 16:40 hodin/  
                    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.  Nařízení o placeném stání   

2.  Stanovení měsíčních odměn členům zastupitelstva  
3.  Plnění plánu práce Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2016  
4.  Nebytové prostory  
5.  Poskytování informací v roce 2016  
6.  Vyhodnocení petic a stížností za rok 2016  

   7.  Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
8.  Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2016  

   9.  Rozpočtové opatření č. 1   
10. Vyjádření k projektové dokumentaci  
11. Povolování předzahrádek 
12. Žádosti - nakládání s pozemky 
13. Diskuse 
 

1. Nařízení o placeném stání   
M. Boháčková podala informaci k předloženému návrhu novely nařízení města o placeném stání, 
dochází k minimálním úpravám, městského obvodu se nedotknou. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 462 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předložený návrh novely Nařízení statutárního města 
Pardubic č. 1/2014 ve znění nařízení č. 2/2016 a č. 6/2016 o placeném stání na místních komunikacích 
a návrh novely Ceníku placeného stání na místních komunikacích bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Stanovení měsíčních odměn členům zastupitelstva  
Starosta předložil členům rady návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
Návrh vychází ze skutečnosti, že poslední úprava odměn byla provedena v měsíci dubnu 2015, od té 
doby bylo příslušné nařízení vlády dvakrát novelizováno – rozpětí možných odměn bylo navýšeno. 
V předloženém návrhu jsou zpracovány tři varianty navýšení, starosta navrhuje využít varianty první se 
zvýšením o 4 % k dosavadní úrovni přiznaných odměn. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 463 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh starosty na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu podle nového nařízení vlády č. 414/2016 Sb., přílohy č. 1 dle vykonávané funkce 
takto: 

        °  místostarosta                                                odst.  6 - 8010  +  odst.  8  - 4890   
        °  člen rady                                                        odst.  9 - 2080  +  odst. 13 -  340   
        °  předseda výboru zastupitelstva                odst. 10 - 1630  +  odst. 13 -  310   
        °  člen výboru zastupitelstva                          odst. 11 - 1200  +  odst. 13 -  250   
        °  předseda komise rady                                 odst. 10 - 1440  +  odst. 13 -  310  
        °  člen komise rady                                           odst. 11 -   970  +  odst. 13 -  250  
        °  člen zastupitelstva                                        odst. 12 -   470  +  odst. 13 -  340   
- navrhuje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly a příslušely 

od 1. 3. 2017  
- ukládá návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněných členům zastupitelstva předložit 

zastupitelstvu ke schválení 
T: 22. 2. 2017 
Z: M. Boháčková, tajemník 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Plnění plánu práce Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2016  
Zpráva byla vzata na vědomí. 
 
4.  Nebytové prostory 
M. Boháčková podala informaci k záměru pronajmout uvolněné nebytové prostory v majetku města. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 464  
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v ul. Sedláčkova 
čp. 447 o celkové výměře 138,52 m2 spolku VESELÉ KROKY z. s. /IČ 01806335/, se sídlem Lexova 2376, 
Pardubice, pro účely provozování dětské skupiny. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Poskytování informací v roce 2016  
Zpráva byla vzata na vědomí. 
 
6.  Vyhodnocení petic a stížností za rok 2016  
Zpráva byla vzata na vědomí. 
 
7.  Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Starosta seznámil členy rady s návrhy projektů na akce pořádané městským obvodem. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 465 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2017 – Polabinské čarodějnice dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 466 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 4/2017 – Organizace volejbalového 
turnaje o pohár starosty městského obvodu dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 467 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 5/2017 – Jarní koncert v Arše dle přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8.  Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2016  
Zpráva byla vzata na vědomí. 
 
9.  Rozpočtové opatření č. 1   
Starosta odůvodnil návrh prvního rozpočtového opatření v roce 2017. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 468 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 22. 2. 2017 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Vyjádření k projektové dokumentaci 
Informaci ke stavbě schodiště podal Ing. Řezanina. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 469 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavebními úpravami schodiště objektu „Jana“ 
Odborářů 346, Pardubice investora ALOHA, a.s. dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. 
Milanem Vojtěchem v 09/2015 pod podmínkou, že navrhované řešení bude odsouhlaseno odborem 
hlavního architekta MmP. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Povolování předzahrádek 
Usnesení č. 470 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s povolením předzahrádky před objektem Odborářů č.p. 
346 společnosti ALOHA, a.s. na dobu 5 let. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 471 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s prodloužením povolení předzahrádky v ulici 
Prodloužená před restaurací Na Palubě společnosti Bohemia Esox s.r.o. o 5 let. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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12. Žádosti - nakládání s pozemky 
Informaci k žádosti podal Ing. Řezanina. Rada po krátké diskusi usnesení přijala. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 472 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnosti Dopravní podnik města 
Pardubic a.s. o výpůjčku části p.p.č. 3702/1 o výměře 15 m2 k.ú. Pardubice za účelem umístění a 
užívání stavby nového montovaného domku jako sociální zařízení pro řidiče MHD a vybudování 
přístupového chodníku s podmínkou přizpůsobení vzhledu domku okolním objektům a jeho 
odsouhlasení odborem hlavního architekta MmP. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Diskuse 
M. Boháčková informovala o možném vykonávání veřejné služby v městském obvodě. Dosud máme 
pouze základní informace z portálu MPSV. Pokud by měl městský obvod veřejnou službu zavést, je 
nutné zpracovat podklady /podmínky výkonu služby, součinnost s ÚP, výdaje s tím související apod./ 
Členové rady budou postupně informováni o podmínkách výkonu služby včetně možností využití 
v městském obvodě.   
  
Přílohy k usnesení č. 465, 466, 467 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 9. 2. 2017 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 465 ze dne 8. 2. 2017 

 

Projekt č. 3/2017             Polabinské čarodějnice 

 
Organizátor:     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
                  
Cíl:              Vytvoření tradiční akce (2. ročník) pro obyvatele městského obvodu u příležitosti 

zachování dodnes živého lidového zvyku Pálení čarodějnic – oslava příchodu jara 
 

Mnoho obyvatel městského obvodu nemá možnost trávit Pálení čarodějnic v přírodě u 
ohně mimo město, a proto se městský obvod rozhodl tuto atmosféru svým obyvatelům 
přiblížit a uspořádat tak pálení čarodějnic přímo v městském obvodě 

 
Účastníci:           Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči 
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje „Pálení čarodějnic“ na území městského obvodu, konkrétně 

na louce vedle stezky od Wonkova mostu do Polabin; stavbu hranice a požární 
zabezpečení zajistí sbor dobrovolných hasičů; součástí akce bude soutěž o nejhezčí 
čarodějnici a soutěže pro děti; k poslechu bude hrát živá hudba, účastníci si budou moci 
na místě zakoupit buřty a další občerstvení (pivo, limo,…) 

 
Termín:              28. 4. 2017 
                            
Zveřejnění:  Ve zpravodaji, 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, na facebooku 

               
Financování:     Výdaje na organizaci akce hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2017 

podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále 
 
                             
Rozpočet:          25.000,- Kč 
 
Výdaje:             - dřevo na hlavní hranici + menší ohýnky  
  - zajištění toalet 
             - požární zabezpečení 
             - materiál, odměny pro děti 
             - hudební produkce, zvučení, atd. 
                     
Úhrady  
výdajů:               Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů  
                      v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce  
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 8. 2. 2017 
usnesením č. 465.  
 
 
starosta                         
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Příloha k usnesení RMO č. 466 ze dne 8. 2. 2017 

 

Projekt č. 4/2017            Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

 
Organizátor:    Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II ve spolupráci s Univerzitou 

Pardubice   
 
Cíl:                Cílem akce je rozšíření nabídky sportovního vyžití v městském obvodě. Celá akce má i 

charitativní podtext – finanční podpora organizace poskytující sociální služby na území 
městského obvodu. 

V letošním roce bude pomocí vybraných účastnických poplatků od jednotlivých družstev 
(minimální poplatek 1000 Kč za družstvo) podpořeno Rodinné Integrační Centrum z.s., 
se sídlem v ulici Prodloužená 278. 
 

Účastníci:           Volejbalová družstva přihlášená do turnaje - předpoklad účasti 12 – 16 družstev 
 
Organizace:       Městský obvod společně s Univerzitou Pardubice zorganizuje volejbalový turnaj  
 
Termín:              1. 4. 2017 
                            
Zveřejnění:        Formou letáčků o konání turnaje v městském obvodě, facebook, webové stránky 
               
Financování:     Univerzita Pardubice poskytne zázemí – pronájem tělocvičny pro uvedený volejbalový 
                            turnaj zdarma 

Ostatní výdaje organizace turnaje budou hrazeny z rozpočtu na rok 2017 podle 
zpracovaného rozpisu, jak je uvedeno dále 

                             
Rozpočet:          5.000,- Kč 
 
Výdaje:              - pořízení 3 pohárů pro vítěze  

- náklady na dohody o provedení práce spojené s vlastním zabezpečením a řízením 
turnaje a na práce rozhodčích 

                             
Úhrady  
výdajů:              Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů  
                           v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce  
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 8. 2. 2017 
usnesením č. 466. 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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Příloha k usnesení RMO č. 467 ze dne 8. 2. 2017 

 

Projekt č. 5/2017             Jarní koncert v Arše 

 
Organizátor:      Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s ELIM Pardubice a  
                            Církví bratrskou Pardubice  
 
Cíl:                       Rozšířit občanům městského obvodu možnost kulturního vyžití 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu 
 
Organizace:   Městský obvod spolu s ELIM Pardubice a Církví bratrskou Pardubice zorganizuje 

vystoupení Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk; ELIM Pardubice a Církev 
bratrská Pardubice zajistí organizaci akce v místě konání; městský obvod uhradí výdaje 
s akcí spojené 

                             
Termín:              24. 4. 2017 v 18:00 hodin 
                            
Zveřejnění:     Formou plakátů do vývěsek městského obvodu, do Seniorklubu Archa, na webových 

stránkách městského obvodu, na facebooku, prostřednictvím klubů seniorů, letáky do 
školských zařízení a knihovny MO 

               
Financování: Výdaje na organizaci Jarního koncertu v Arše hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu 
                             
Rozpočet:          7.000,- Kč 
 
Výdaje:             - občerstvení pro účinkující 

- pronájem 
- ostatní výdaje spojené s organizací akce 

                      
Úhrady  
výdajů:               Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb  
                            a nákupů v hotovosti 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 8. 2. 2017 
usnesením č. 467. 
 
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
 


