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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 3. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 1. 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 
                   Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Omluven: Ing. František Weisbauer 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
2. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR 
3. Zvláštní užívání veřejného prostranství 
4. Seč trávníků 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Diskuse 
 
 
1. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Zprávu přednesl starosta. Proběhla diskuse o možném navýšení hodnoty daru u příležitosti 
životních výročí občanů městského obvodu. Dohodnuto, že s možným navýšením bude 
počítáno pro příští rok. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 32 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 1/2019 – 
Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí občanů městského obvodu 
Pardubice II v roce 2019 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 33 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 2/2019 – 
Organizace masopustu v městském obvodu Pardubice II v roce 2019 dle přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Úhrada členského příspěvku STMOÚ ČR 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 34 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se členstvím Mgr. Moniky Benešovské, tajemnice 
městského obvodu Pardubice II ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s., IČ 
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601 26 361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemnice městského obvodu ve 
prospěch obvodu, a s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto 
sdružení z rozpočtu městského obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

3. Zvláštní užívání veřejného prostranství 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Proběhla diskuse o možných dopadech z hlediska 
bezpečnosti. Reagoval starosta, že tato plocha je vyhrazena pro volné pobíhání psů a za 
chování psa je odpovědný majitel. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 35 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – 
louky pro volné pobíhání psů p.č. 1684/24 pro sportovně kynologickou činnost (trénink 
Coursingu) v termínu 2x týdně (obvykle úterý a čtvrtek) v roce 2019, žadatel xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Seč trávníků 
Se zprávou seznámil členy rady starosta. Proběhla diskuse týkající se navýšení ceny o 13 %. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 36 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Službami města 
Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v letech 2019 až 2022 v MO Pardubice II“ za cenu 
2 660 382,45 Kč včetně DPH ročně s inflační doložkou na roky 2020 – 2022. Výsledná cena se 
může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. 
Projednáno jednotlivě. K žádosti společnosti Autocentrum BARTH a.s. informoval členy rady, že 
telefonicky kontaktoval jednatele společnosti, který sdělil, že dotčený pozemek nemají 
v úmyslu oplotit – měl by tedy zůstat volně průchozí. Navíc dotčený pozemek sousedí 
s pozemkem ve vlastnictví města – průchod zde tedy zůstane zachován.  
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 37 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Autocentrum BARTH a.s. 
o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 298 m2 a , p.p.č. 3878/2 o 
výměře cca 68 m2, vše v k.ú. Pardubice za účelem vybudování parkovacích stání a přístupové 
komunikace k sousedním pozemkům a budově ve vlastnictví žadatele. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 38 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti xxx o prodej pozemku 
označeného jako p.p.č. 4237/1 o výměře 1.240 m2 na Fáblovce, avšak doporučuje věc řešit 
současně s převodem žadatelova pozemku u Labe, o nějž má město zájem z důvodu výstavby 
stezky k budoucí lávce. 
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Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Diskuse 
Starosta seznámil členy rady s navrženým Programem rozvoje na roky 2018 – 2022. Nikdo 
z přítomných neměl připomínky. Byl domluven termín pracovního jednání zastupitelstva 
městského obvodu a to 28. 1. 2019 na 16:30 hodin. Na tomto pracovním jednání by mělo dojít 
k upřesnění programu rozvoje, aby mohl být připraven k projednání na zasedání zastupitelstva 
dne 20. 2. 2019. 
Dále byl domluven termín konání Polabinských čarodějnic na 30. 4. 2019. 
 
 

Přílohy k usnesení č. 32, 33. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
………………………………………………       ……………………………………………… 
              místostarosta                                                                               starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 15. 1. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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                            Příloha k usnesení  RMO č. 32 ze  dne 14. 1. 2019 

 
 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 
 

Projekt č. 1/2019             Organizace poskytování darů u příležitosti životních výročí  

                                      občanů městského obvodu Pardubice II 

 
Organizátor:       Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                        Kontakt zástupců samosprávy s občany městského obvodu Pardubice II                                                                               
 
Cílová skupina: Občané městského obvodu Pardubice II ve věku 80, 85, 90 a dalších 

následujících let 
 
Organizace:        Na základě rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou u příležitosti životních 

výročí předávána občanům přání k významným výročím a věcný dar. Věcným 
darem je květina, potravinový dárkový balíček, bonboniéra, čokoláda, kniha, 
příp. další dárkové předměty. 

                             Zajištění věcných darů provádí zaměstnanec úřadu městského obvodu. 
                        
Termín:              Poskytování darů se stanovuje na období roku 2019. 
                                                                     
Financování:      Výdaje na poskytování darů hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2019. 
                             
Rozpočet:           120.000,- Kč 
 
Výdaje:               Hodnota daru nepřesáhne: 
                             - 300,- Kč při dovršení 80, 85, 90 a dalších let 
                             - 500,- Kč při dovršení 100 a dalších let 
 
Úhrady  
výdajů:             Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě nákupů za hotové 

nebo na fakturu. 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 14. 1. 2019 
usnesením č. 32. 
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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                 Příloha k usnesení  RMO  č. 33 ze dne 14. 1. 2019 
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Projekt č. 2/2019            Organizace Masopustu v městském obvodě Pardubice II 

 
Organizátor:       Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                        Pokračovat v zavedené tradici pro občany v městském obvodě 
 
Cílová skupina:   Občané městského obvodu – veřejnost, děti základních i mateřských škol 
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje masopustní průvod na území městského obvodu, 

který bude zahájen na prostranství před sídlem úřadu městského obvodu. 
Průvod postupně projde ulicemi Stavbařů, nám. Polabiny I, Mladých, 
Kosmonautů, prostranství u Pergoly, J. Tomana a nám. Polabiny II. Na náměstí 
Polabiny II se uskuteční krátký kulturní program (vystoupení žáků ZŠ Polabiny 
3, DDM ALFA, ZŠ a PŠ Svítání, Mladé divadelní studio LAIK a DH Živaňanka). 

 
Termín:                4. 3. 2019 
                            
Zveřejnění:         Formou letáčků s pozváním k účasti do vývěsek městského obvodu, 

mateřských a základních škol v městském obvodě, na webových stránkách 
městského obvodu a na facebooku. 

               
Financování:      Výdaje organizace masopustu hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2019. 
                             
Rozpočet:           25.000,- Kč 
 
Výdaje:               -     hudební produkce, ozvučení  

- průvod masek Mladého  
- masopustní občerstvení účastníků, účinkujících  -  masopustní koblihy, 

zabijačkové produkty, párky v rohlíku, atd.  
- kostýmy 

  
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 14. 1. 2019 
usnesením č. 33. 
 
starosta   


