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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 68. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 31. 5. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová 
                    Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD  
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2018 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2017 
3. Návrh změny pravidel použití sociálního fondu 
4. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 27. 6. 2018 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace  
7. Žádosti - nakládání s pozemky 
8. Smlouvy 
9. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
10.  Diskuse 
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2018 
Členové rady projednali čerpání rozpočtu za 4 měsíce roku 2018. Nebyly vzneseny připomínky. Vzato 
na vědomí. 
 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2017 
Projednání materiálů závěrečného účtu hospodaření za rok 2017 bylo projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 719   
Rada městského obvodu 
- bere na vědomí návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2017 v rozsahu 

předloženého materiálu 
- ukládá předložit návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2017  

k projednání zastupitelstvu a doporučuje souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 
T: 27. 6. 2018 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Návrh změny pravidel použití sociálního fondu 
M. Boháčková uvedla důvody ke změně v pravidlech sociálního fondu. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 720   
Rada městského obvodu projednala návrh změny Pravidel pro použití sociálního fondu v roce 2018 a 
ukládá návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení. 



2 z 4 
 

T: 27. 6. 2018 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 27. 6. 2018 
Starosta seznámil členy rady s návrhem na body programu na zasedání zastupitelstva městského 
obvodu v měsíci červnu. Návrhy na doplnění programu nebyly podány. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 721   
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 27. 6. 2018 takto 
1. Zpráva starosty 
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2017    
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Návrh změny pravidel sociálního fondu 
5. Stanovení počtu členů ZMO Pardubice II 
6. Informativní zpráva KV ZMO 
7. Informace k ochraně osobních údajů /GDPR/ 
8. Diskuse 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
K žádostem o vyjádření k územnímu řízení podal informace Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 722   
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Veřejné osvětlení Pardubice, Polabiny 3 - 
oprava“, dle projektové dokumentace XXX, projektanta elektro; investor akce: Služby města Pardubic 
a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 723   
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Centrum bydlení pro seniory Pardubice“, dle 
projektové dokumentace EBM - Expert Building Management, s.r.o.; investor akce: Centrum bydlení 
pro seniory Pardubice, s.r.o. se sídlem v Praze. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 2     
Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 724   
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou „Přestavba části výměníku tepla na 7 
bytových jednotek“, ulice Valčíkova č.p. 326, Pol. III, dle projektové dokumentace XXX a XXX; investor 
akce: MAHU, s.r.o., Ráby č.p. 116 a to z důvodu, že  předložený projekt nepočítá s výstavbou nových 
parkovacích míst.  
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace  
K umístění zmrzlinového stroje nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 725   

   Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 
pro „prodej točené zmrzliny“ v ul. Kosmonautů 478 – před pizzerií PIZZA PANDA, v termínu 31.5.2018 – 
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30.9.2018, provozovatel: společnost Ledové Království s.r.o., Hradec Králové. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Žádosti - nakládání s pozemky 
Žádosti k nakládání s městskými pozemky byly projednány jednotlivě: Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 726   
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost XXX o prodej části pozemku p.p.č. 3615/2 o 
výměře cca 1600 m2 za účelem výstavby půjčovny nářadí po změně územního plánu a nesouhlasí se 
žádostí, protože platný územní plán takové využití neumožňuje a záměr je v kolizi s připravovaným SV 
obchvatem. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 727   
Rada městského obvodu Pardubice II projednala doplněnou žádost Povodí Labe o směnu pozemků 
s městem schválenou usnesením č. 684 ze dne 28. 2. 2018 a nemá námitek k upravené žádosti dle 
důvodové zprávy. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 728   
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnost ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků p.č. 3665/1 a 3665/6, vše v k.ú. Pardubice, za účelem 
provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Smlouvy 
Zpráva byla předložena na stůl s ohledem na termín konání výběrového řízení. S výsledkem 
výběrového řízení seznámil členy rady Ing. Řezanina. Současně informoval o potřebě navýšení 
finančních prostředků v rozpočtovém opatření na uvedenou akci. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 729   
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Parter u knihovny“ předložil dodavatel Agrostav Pardubice, a.s. a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 1 046 501,17 Kč včetně 
DPH za podmínky, že Zastupitelstvo MO Pardubice II schválí navýšení příslušné položky rozpočtu. 
Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 

 
9. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
M. Boháčková informovala o doplnění přílohy č. 9 k obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, 
takže se mění vlastní vyhláška. Usnesení přijaté na jednání rady městského obvodu k původnímu 
návrhu obecně závazné vyhlášky je navrženo zrušit. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 730   
Rada městského obvodu 
- ruší usnesení č. 718 ze dne 10. 5. 2018 
- projednala návrh na novelu Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, 
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č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016 a č. 7/2016, 
č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 8/2017 v předloženém rozsahu bez připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 

 
10.     Diskuse 
- řešení hluku v Polabinách I, Na Labišti /hudební produkce/ 
- řešení vánoční výzdoby na Cihelně 
- umístění letního kina  
- stříhání keřů zasahujících do chodníků 
- informace starosty o měření rychlosti aut na silnici Na Labišti 
- připomenutí členům rady na oznámení dle zákona o střetu zájmů do 30. 6. 2018 za rok 2017 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 1. 6. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 


