Městský obvod Pardubice II | Úřad městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Zápis
ze 40. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 9. 11. 2016
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík /od 16:40/
M. Boháčková, tajemník
Omluveni: Ing. Marta Vitochová

Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy
rady s programem jednání.
Program:
1. Projekt na organizaci Vánočních akcí v Městském obvodě Pardubice II v roce 2016
2. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů.
3. Vyjádření k územnímu řízení
1. Projekt na organizaci Vánočních akcí v Městském obvodě Pardubice II v roce 2016
Starosta informoval o organizaci vánočních akcí v obvodě, diskutovány byly technické záležitosti.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 411
Rada městského obvodu
- projednala a schvaluje návrh Projektu č. 10/2016 - Organizace Vánočních akcí v Městském obvodě
Pardubice II v roce 2016 dle přílohy k tomuto usnesení
- ukládá provést přesun finančních prostředků v kapitole 34 z Rezervy na akce obvodu na položku Vánoční
akce ve výši 20 000 Kč rozpočtovým opatřením č. 5.
T: 21. 11. 2016
Z: Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů.
Starosta informoval o zákazu konzumace alkoholu m. j. v území, kde bude probíhat vánoční akce na
náměstí v Polabinách II, proto navrhnul radě udělit výjimku ze zákazu pro pořadatele akce, tj. městskému
obvodu. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 412
Rada městského obvodu uděluje pořadateli Městskému obvodu Pardubice II výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na akci vánočního prodeje a rozsvícení vánočního stromu
organizovaném v týdnu od 21. do 25. 11. 2016 s možným prodejem a konzumací alkoholických nápojů
v době od 10:00 do 19:00 hodin v ul. Prodloužená /na náměstí Polabiny II/ v souladu s ustanovením čl. 3,
odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 13/2006, o veřejném pořádku, v platném znění.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Vyjádření k územnímu řízení
Starosta informoval o žádosti k vyjádření k územnímu řízení na optickou přípojku. Bez připomínek.
Hlasováno o návrhu:
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Usnesení č. 413
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Optická přípojka EDERA – Pardubice, objekt
D23, Družstevní“ dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí společnosti astalon s.r.o.,
Pardubice zpracované v 09/2016.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.

……………………………………………………………………..
místostarosta

…….…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 10. 11. 2016
Zapsala: M. Boháčková
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Příloha k usnesení RMO č. 411 ze dne 9. 11. 2016

Projekt č. 10/2016

Organizace Vánočních akcí v Městském obvodě
Pardubice II v roce 2016

Organizátor :

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

Cíl:

Pokračovat v tradici zavedených Vánočních akcí v obvodě.

Cílová skupina: Občané městského obvodu.
Organizace:

Městský obvod zorganizuje Vánoční akce jako vlastní aktivity:
1) Vánoční prodej v prostoru centra Polabiny 2 (ul. Prodloužená) na západní a severní
straně s tradičním prodejem včetně možného prodeje a konzumace alkoholických
nápojů. Obsazení prodejních míst je v kompetenci městského obvodu. Vánoční prodej
je organizován jako akce městského obvodu – prodej je tedy osvobozen od poplatků.
2) Rozsvícení Vánočního stromu 25. 11. 2016 v prostoru centra Polabiny 2
včetně doprovodného programu - zpívání Vánočních koled za účasti dětí ZŠ Pol. 3 a ZUŠ
Polabiny a Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk.
3) Tradiční Vánoční koncert s koledami, který se uskuteční 24. 12. 2016 v prostranství Na
pergole.

Termín:

Pondělí 21. 11. – pátek 25. 11. 2016 /10:00 – 19:00 hod/ - Vánoční prodej
Pátek 25. 11. 2016 /17.00 hodin/ - Slavnostní rozsvícení Vánočních stromů
Sobota 24. 12. 2016 /11.00 hodin/ - Vánoční koncert s koledami

Zveřejnění:

Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu,
v Pravobřežním zpravodaji, na Face-Booku a na webových stránkách městského obvodu,
vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě.

Financování:

Výdaje na organizaci Vánočních akcí hradí Městský obvod Pardubice II
z rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet:

100.000,- Kč

Výdaje:

Výdaje vynaložené na technické a materiálové zabezpečení (např. instalace osvětlení
vánočních stromů, úhrada koncertu, ozvučení akce, materiál, odměny pro děti v hodnotě
max. 50 Kč/kus, pohoštění atd.).

Úhrady:

Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb a
nákupů, případně nákupů v hotovosti.

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 9. 11. 2016
usnesením č. 411.

starosta
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