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Z á p i s 

z 5. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 11. 2. 2019 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

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

 Ing. František Weisbauer 
                   Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Projekt na organizaci Staročeské polabinské pouti v r. 2019 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
4. Diskuse 
 
1. Projekt na organizaci Staročeské polabinské pouti v r. 2019 
Zprávu přednesl starosta. Navrhl, aby organizaci pouti zajišťovala opět firma RYPE s.r.o., stejně 
jako v předchozím roce. Seznámil přítomné s plánovaným programem pouti. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 45 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2019  -  
Organizace Staročeské polabinské pouti v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 46 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje smlouvu s firmou RYPE s.r.o.  
(IČ 01750496) o zajištění pořádání Staročeské polabinské pouti -  kulturní akce, která se bude 
konat dne 28. 9. 2019 v městském obvodě Pardubice II.  
Cena za zajištění služeb bude vyúčtována po ukončení akce a nepřesáhne částku 85 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
Starosta vysvětlil členům rady důvody pro přijetí rozpočtového opatření č. 1. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 47 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu předloženého 
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materiálu schválit 
T: 20.2.2019 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 48 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2019 na 
budově sídla Úřadu městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Diskuse 
Pan Drahoš požádal o přípravu podkladů pro poskytnutí daru Sjednocené organizaci nevidomých a 

slabozrakých ČR na další jednání rady. 
Ing. Weisbauer zaslal před jednáním rady mail, který obsahoval otázky k zodpovězení pro 
odbor životního prostředí a dopravy s tím, že tyto okruhy otázek by mohly být obsahem 
zamýšleného pracovního semináře zastupitelů na téma koncepce zeleně. Starosta navrhl, že 
OŽPD vypracuje písemné odpovědi na položené otázky. Tyto odpovědi budou zaslány všem 
zastupitelům emailem. V případě, že budou na toto téma další otázky, budou řešeny s OŽPD a 
v případě potřeby projednány na zasedání zastupitelstva 17. 4., nikoli na zvláštním semináři pro 
zastupitele. 
 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 45 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 
 
 
 
………………………………………………       ……………………………………………… 
              místostarosta                                                                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 12. 2. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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Příloha k usnesení RMO č. 45 ze dne 11. 2. 2019 
 

 
Projekt č. 3/2019  Organizace Staročeské polabinské pouti v městském 

obvodě Pardubice II v roce 2019 

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 firmou RYPE 
s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o zajištění pořádání kulturní akce 

Místo konání:  Veřejné prostranství  - Park Jiřího Srbka, Pardubice 

Termín: Sobota 28. 9. 2019 (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 2019. 

Rozpočet: 350.000 Kč 
Rozpočet bude navýšen o finanční dary a příjmy z reklamní činnosti, které budou 
účelově užity na Staročeskou polabinskou pouť 2019. 

Výdaje:  Dle realizace uzavřené smlouvy o zajištění kulturní akce s dodavatelem (RYPE 
s.r.o.) nepřesáhne 85.000 Kč, ostatní dle objednávek a smluv uzavřených 
městským obvodem (služby, dohody, občerstvení, materiál, dary, OSA a další).  

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 11. 2. 2019 
usnesením č. 45     

starosta                                                                                


