
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
  
                                                         

Z á p i s 
z 50. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 30. 10. 2013  
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Miroslav Šimko /1,2,3,4,6,7,8/ 
                 Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD  
Omluveni: Ing. Jaroslav Vávra   
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program :  
1. Místní komunikace a veřejná prostranství 2013 
2. Nebytové prostory 
3. Veřejná finanční podpora – změna 
4. Příspěvky z rozpočtu na rok 2013 
5. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2014 
6. Návrhy novel obecně závazných vyhlášek 
7. Prodloužení dočasně vytvořeného pracovního místa 
8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení  
9. Užívání veřejného prostranství 
 
Body programu byly projednány v pořadí 9, 1 – 8 
 
9. Užívání veřejného prostranství 
Se situací s umístěním reklamního zařízení v městském obvodě seznámil členy rady Ing. Řezanina. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 524 
Rada městského obvodu nesouhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství či místní 
komunikace v Kunětické ulici u bývalé křižovatky s Hradeckou ulicí společností NODE 
ADVERT s.r.o. pro umístění reklamního zařízení z důvodu záměru nepodporování nových 
reklamních zařízení dle Programu rozvoje MO Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Místní komunikace a veřejná prostranství 2013 
Vysvětlení k předloženému přehledu o realizaci oprav a investic do komunikací a veřejného prostranství  
podal Ing. Řezanina. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.Hlasováno o návrhu 
Usnesení č. 525 
Rada městského obvodu bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě čerpání z položek 
opravy a udržování komunikací, péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) a investice 
ŽP. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Nebytové prostory 
Se žádostmi o pronájem nebytových prostor v majetku města seznámila členy rady M. Boháčková. 
Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
 



Usnesení č. 526 
Rada městského obvodu projednala a souhlasí s uzavřením  nájemní smlouvy na nebytový 
prostor o celkové výměře 142,11 m2 nacházející se v přízemí objektu čp. 513 Bělehradská ul. 
stojícím na pozemcích označených jako st.p.č. 9682, 9683, 9684 a 9685, k.ú. a obec Pardubice, 
část obce Polabiny se Sportovním klubem vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, o.s., IČ 
22909711, není plátcem DPH, se sídlem Pardubice, Bělehradská 513, PSČ 530 09, účel nájmu 
společenské, kulturní a sociální sídlo SKV Pce NEZLOMENI, výše nájemného 481,28 
Kč/m2/rok bez DPH s podmínkou, že nájemce zajistí změnu účelu užívání na SÚ, bude-li to 
třeba. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 527 
Rada městského obvodu projednal žádosti o nájem objektu města čp. 83 Stavařov a doporučila 
stanovení pořadí uchazečů: 1. Jiří Drbal a 2. Erik Konstantin Binka. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Veřejná finanční podpora – změna 
Se žádostí o změnu smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory MŠ Zvoneček seznámila členy rady 
M. Boháčková. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
 
Usnesení č. 528 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí veřejné 
finanční podpory č. 8/13 ze dne 2.5.2013 uzavřené s Mateřskou školou Zvoneček Pardubice-
Polabiny, Sluneční 284, spočívající v prodloužení termínu pro předložení vyúčtování 
celkových nákladů k poskytnuté veřejné finanční podpoře do 30.6.2014.  
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Příspěvky z rozpočtu na rok 2013 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
 
Usnesení č. 529 
Rada městského obvodu schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Mateřské škole 
Odborářů 345, Pardubice, ve výši 5000 Kč na Vánoční jarmark s vánočním zpíváním na vrub 
rezervy místostarosty v rozpočtu na rok 2013 a ukládá zařadit poskytnutí finanční podpory do 
rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatřením. 
 
Rada městského obvodu projednala a neschvaluje žádost Střední odborné školy cestovního 
ruchu, s.r.o. U Josefa 118, Pardubice , na poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10000Kč 
na dopravu žáků školy na týdenní stáž   v SRN. 
 
T: 18.12. 2013 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2014 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
 
 
 



Usnesení č. 530 
Rada městského obvodu bere na vědomí sestavení I. varianty návrhu rozpočtu MO Pardubice II na 
rok 2014 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Návrhy novel obecně závazných vyhlášek 
M. Boháčková informovala o návrzích jednotlivých novel obecně závazných vyhlášek města. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 531 
Rada městského obvodu projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 8/2005, o 
stanovení školských obvodů základních škol zřízených Statutárním městem Pardubice ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2006 a č. 11/2012 bez připomínek.  
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 532 
Rada městského obvodu projednala návrh změn obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
statut města a 
- souhlasí s novým zněním čl. 24, odst. 2 dle návrhu 
- považuje nový bod č. 16 k úseku sociálních věcí za nadbytečný s ohledem  na obdobné 
  ustanovení v bodě 8. přílohy č. 1 ke statutu  
- souhlasí s doplněním nemovitosti do přílohy č. 4 ke statutu 
- souhlasí s pravopisnými opravami a stylistickou opravou, kterou se nezmění význam textu 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 1  
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Prodloužení dočasně vytvořeného pracovního místa 
Zprávu přednesla M. Boháčková. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 533 
Rada městského obvodu souhlasí s prodloužením dočasně vytvořeným pracovním místem  na 
posílení činnosti odboru vnitřních věcí (schváleno v RMO usnesením č. 473 ze dne 26.6.2013) 
z důvodu zabezpečení vybraných činností odboru do 31.12.2013. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení  
Starosta informoval členy rady o plnění usnesení rady od provedení poslední kontroly usnesení. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 534 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje 
usnesení : 
a) vypustit z evidence  
splněná: 412,442,444,450-452,455-457,465,485,489,491,492,494,506,507 
bez úkolu: 443,445-449,453,454,458-464,466-484,486-488,490,493,495-505,508-                          
                        518,520-523 
b)) ponechat v evidenci 
úkol trvá :  519 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 530 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15  hodin. 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                      místostarosta                                                                                       starosta                  


