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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 58. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 11. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka  
                    Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Omluvení: Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 13. 12. 2017 
2. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2018 
3. Projekty organizací akcí městského obvodu 
4. Smlouvy 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2017 
6. Stanovení pokladních limitů 
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice II na roky 2019 - 2021 
8. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018 
9. Vyjádření k územnímu řízení 
10. Žádosti – nakládání s pozemky 
11. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za TKO 
12. Diskuse 
 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 13. 12. 2017 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 614 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 13. 12. 2017 takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017  
3. Odměna člena finančního výboru zastupitelstva 
4. Pravidla sociálního fondu  
5. Podmínky dotací na rok 2018 
6. Odměňování členů zastupitelstva 2018 
7. Náhrada ušlého výdělku členů zastupitelstva 
8. Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 
9. Vnitřní předpis č. 023 rozpočet 
10. Střednědobý výhled 
11. Rozpočet městského obvodu na rok 2018 
12. Diskuse 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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2. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2018 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 615 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2018 takto: 
rada městského obvodu   
17. 1., 7. 2., 28. 2, 21. 3.,  
18. 4., 9. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 
18. 7., 8. 8., 29. 8., 19. 9., 
10. 10., 24. 10.                                                   
zastupitelstvo městského obvodu 
28. 2., 25. 4., 27. 6., 19. 9.  
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Projekty organizací akcí městského obvodu 
Starosta informoval o doplnění vánočních akcí v městském obvodě o organizaci vánočního koncertu. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 616 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Projektu č. 12/2017  -  Organizace 
Vánočních akcí v městském obvodě Pardubice II v roce 2017 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 

 
4. Smlouvy 
M. Boháčková seznámila členy rady s návrhem smlouvy o poskytování úklidových prací v budově úřadu 
a v knihovně. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 617 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování úklidových služeb s dodavatelem 
paní Ditou Balogovou. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2017 
Projednáno bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
6. Stanovení pokladních limitů 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 618 
Rada městského obvodu pro rok 2018 

• schvaluje pokladní limit ve výdajové pokladně ve výši 30.000,- Kč 

• schvaluje limit pro hodnotu cenin ve výdajové pokladně ve výši 40.000,- Kč 

• povoluje překročení pokladního limitu ve výdajové pokladně v případě konání voleb  
       po dobu pěti dnů při vyplácení odměn členům okrskových volebních komisí v hotovosti 

• schvaluje pokladní limit v příjmové pokladně ve výši 30.000,- Kč 

• schvaluje limit hotovosti příručních pokladen ve výši 5.000,- Kč 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice II na roky 2019 – 2021 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 619 
Rada městského obvodu  

- projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice II na roky  
2019 – 2021 v rozsahu předloženého materiálu 

- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 13. 12. 2017 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018 
O sestavování rozpočtu na rok 2018 byli členové rady průběžně informováni na předchozích jednáních 
rady. Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen ve variantě k projednání v zastupitelstvu. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 620 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018 v rozsahu předloženého materiálu 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 13. 12. 2017 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Rada městského obvodu  
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Vyjádření k územnímu řízení 
Žádosti byly projednány jednotlivě, informace podal Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 621 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, Bělehradská 4368/4 - knn - EBM 
Partner“ dle projektové dokumentace ve stupni DPS zpracované společností PEN – projekty energetiky, 
s.r.o. v 10/2017, investor ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 622 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, Brozanská 41-přeložka knn - Línková“ 
dle projektové dokumentace ve stupni „projekt“ zpracované společností BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ 
s.r.o. v 11/2017, investor ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 623 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Stavební úpravy prodejny a servisu osobních 
vozů VOLVO, úpravy a rozšíření venkovních zpevněných ploch areálu“ dle projektové dokumentace ve 
stupni DSP zpracované xxx v 09/2017, investor Dekom Systém s.r.o. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 624 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, Lonkova 510 (objekt občanské 

vybavenosti) Stavební úprava a změna užívání ve 2. NP – 1. dětská skupina“  a stavbou „Pardubice, 

Lonkova 510 (objekt občanské vybavenosti) Stavební úprava a změna užívání ve 2. NP – 2. dětská 
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skupina“, obě dle projektové dokumentace k ohlášení stavby zpracované xxx v 10/2017, investor 

Šikovné ručičky z.s. za podmínky, že bude doloženo souhlasné stanovisko OHA MmP. 

Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 625 
Rada městského obvodu Pardubice II ruší své usnesení č. 557 ze dne 9. 8. 2017. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 626 
Rada městského obvodu Pardubice II se vyjadřuje ke stavbě „Fáblovka jihovýchod – etapa I.“ dle 
projektové dokumentace ve stupni DÚR zpracované společností CETTUS a.s. v 06/2017, investor 
Fáblovka reality s.r.o. takto: 

- souhlasí se stavbou objektů pro prodej a služby 
- nedoporučuje stavbu bytových domů umístěných v blízkosti plánovaného obchvatu města 

v souvislosti s připravovanou změnou územního plánu města 
- požaduje přímý chodník od přechodu pro chodce z ulice Kosmonautů k objektu KFC 

Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Žádosti – nakládání s pozemky 
Žádosti byly projednány jednotlivě, informace podal Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 627 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí odsouhlasení zápisu existujících zákonných 
věcných břemen do katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení na níže 
uvedených pozemcích: 
st.p.č. 5217, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 129, bydlení, st.p.č. 5318, jehož součástí je stavba 
Polabiny, č.p. 163, bydlení, st.p.č. 5636, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 213, bydlení, st.p.č. 
5661, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 5662, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
obč.vyb., st.p.č. 5664, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 5665, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 5668, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 304, obč. vyb., st.p.č. 5812, 
jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 124, bydlení, st.p.č. 5813, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 
125, bydlení, st.p.č. 5814, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 126, bydlení, st.p.č. 5815, jehož 
součástí je stavba Polabiny, č.p. 127, bydlení,  st.p.č. 5816, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 128, 
bydlení, st.p.č. 6706, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 380, bydlení, st.p.č. 6781, jehož součástí je 
stavba Polabiny, č.p. 300, bydlení, st.p.č. 6796, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 334, obč. vyb., 
st.p.č. 6797, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 345, obč. vyb., st.p.č. 6903, jehož součástí je stavba 
Polabiny, č.p. 432, bydlení, st.p.č. 6911, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 446, bydlení, st.p.č. 
6912, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 447, bydlení, st.p.č. 7148, jehož součástí je stavba 
Polabiny, č.p. 450, obč. vyb., st.p.č. 7357, jehož součástí je stavba Polabiny, č.p. 379, bydlení, p.p.č. 
1692/2, p.p.č. 1695/3, p.p.č. 1695/5, p.p.č. 3702/9, p.p.č. 3702/27, p.p.č. 3702/29, p.p.č. 3702/30, 
p.p.č. 3702/33, p.p.č. 3710/3, p.p.č. 3710/4, p.p.č. 3710/9, p.p.č. 3716, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 3718/20, 
p.p.č. 3718/21, p.p.č. 3798, p.p.č. 3855/2, p.p.č. 3855/3, p.p.č. 4361, p.p.č. 3987/5, vše v k.ú. 
Pardubice. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 628 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej části pozemku označeného 
jako p.p.č. 3657/7 o výměře cca 930 m2 v k.ú. Pardubice za účelem zpřístupnění pozemku 3657/2, 
protože žadatelův pozemek je přístupný po komunikaci v majetku města na sousední parcele. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 629 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx (vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 
1635/5 výměře 351 m² v k.ú. Pardubice) a doporučuje městu nevyužít předkupního práva zřízeného 
podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v 
katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 630 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostmi společnosti Fáblovka reality s.r.o.: 
a) o výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 49/16 o výměře 31 m2, p.p.č.  49/17 o výměře 25 
m2, p.p.č. 323/3 o výměře 103 m2, p.p.č. 535/27 o výměře 2 m2, p.p.č. 645/1 o výměře 349 m2, p.p.č. 
646/2 o výměře 114 m2, vše v k.ú. Trnová a části pozemků označených jako p.p.č. 3616 o výměře 360 
m2, p.p.č. 3645/8 o výměře 421 m2, p.p.č. 3645/18 o výměře 80 m2, p.p.č. 3645/19 o výměře 423 m2, 
p.p.č. 3645/26 o výměře 18 m2, p.p.č. 3645/35 o výměře 329 m2, p.p.č. 3671/21 o výměře 1.009 m2, 
p.p.č. 3737/3 o výměře 283 m2, p.p.č. 3737/5 o výměře 32 m2, p.p.č. 3804/1 o výměře 655 m2, vše v 
k.ú. za účelem zřízení kruhového objezdu, chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení v rámci stavby 
„FÁBLOVKA jihovýchod – I.etapa“ 
b) o bezúplatný převod staveb vybudovaných v rámci akce „FÁBLOVKA jihovýchod – I.etapa“ na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 49/16 o výměře 31 m2, p.p.č.  49/17 o výměře 25 m2, p.p.č. 
323/3 o výměře 103 m2, p.p.č. 535/27 o výměře 2 m2, p.p.č. 645/1 o výměře 349 m2, p.p.č. 646/2 o 
výměře 114 m2, vše v k.ú. Trnová a části pozemků označených jako p.p.č. 3616 o výměře 277 m2, p.p.č. 
3645/8 o výměře 262 m2, p.p.č. 3645/18 o výměře 80 m2, p.p.č. 3645/19 o výměře 420 m2, p.p.č. 
3645/26 o výměře 13 m2, p.p.č. 3645/35 o výměře 177 m2, p.p.č. 3671/21 o výměře 726 m2, p.p.č. 
3737/3 o výměře 274 m2, p.p.č. 3737/5 o výměře 32 m2, p.p.č. 3804/1 o výměře 639 m2, vše v k.ú. 
Pardubice do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 631 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostmi společnosti EBM Partner a.s. 
a) o výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 4368/3 o výměře 36 
m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 28 m2, p.p.č. 3706/3 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Pardubice za účelem 
vybudování komunikace v rámci stavby „Centrum bydlení pro seniory Pardubice“ 
b) o bezúplatný převod vybudované komunikace na části pozemků označených jako p.p.č. 4368/2 o 
výměře 27 m2, p.p.č. 4368/3 o výměře 36 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 28 m2, p.p.č. 3706/3 o výměře 
56 m2, vše v k.ú. Pardubice do vlastnictví města, po kolaudaci. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 632 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej části pozemků označených 
jako p.p.č. 3528/10 o výměře cca 625 m2 a p.p.č. 3528/11 o výměře cca 310 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
za cenu 500,- Kč/m2, protože by prodejem došlo k narušení celistvého pásu zeleně v majetku města. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 633 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx, insolvenční správkyně dlužníka spol. 
STAVCONSULT PROJEKT a.s. o směnu  
1. pozemků označených jako p.p.č. 4318/1 o výměře 1.315 m2, p.p.č. 4321/1 o výměře 2.294 m2, 
p.p.č. 4314/1 o výměře 367 m2, p.p.č. 4314/4 o výměře 296 m2, p.p.č. 4315 o výměře 73 m2, p.p.č. 
3621/9 o výměře 114 m2, p.p.č. 4317/3 o výměře 185 m2, p.p.č. 3621/6 o výměře 376 m2, p.p.č. 
4314/5 o výměře 28 m2, p.p.č. 4286/7 o výměře 75 m2 a p.p.č. 3621/7 o výměře 38 m2, (celkem 5 161 
m2) vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví žadatele 
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2. kanalizačního řadu v pořizovací hodnotě 6 414.190,- Kč  (viz zákres) ve vlastnictví žadatele za 
pozemky označené jako p.p.č. 427/4 o výměře 4267 m2 a část p.p.č. 427/1 o výměře cca 19 710 m2, vše 
v k.ú. Nemošice ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
a nedoporučuje směnu, protože pro město není výhodná. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 634 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh xxx a xxx jako spoluvlastníků  pozemku 
označeného jako p.p.č. 5168/47 o výměře 22 m2, p.p.č. 5168/46 o výměře 73 m2, p.p.č. 5168/45 o 
výměře 13710 m2, vše v k.ú. Pardubice, na využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše 
uvedeného pozemku ve prospěch statutárního města Pardubice, a doporučuje nevyužít předkupní 
právo. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 635 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh ČR - Státního pozemkového úřadu jako 
vlastníka  pozemku označeného jako p.p.č. 5162/26 výměře 41 m2 v k.ú. Pardubice, na využití 
předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v 
platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch 
statutárního města Pardubice, a doporučuje nevyužít předkupní právo. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 636 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Lonkova Point s.r.o. o nájem části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice za účelem přístavby 
únikového požárního schodiště k objektu čp. 510 ul. Lonkova. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za TKO 
M. Boháčková odůvodnila požadavek na úpravu návrhu obecně závazné vyhlášky. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 637 
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2018 a navrhuje čl. 6 odst. 3 uvedený v předloženém návrhu obecně závazné vyhlášky 
nahradit tímto zněním: 
3.  Vznik nároku na osvobození podle odst. 1 a podle odst. 2 písm. b) a d) tohoto článku vyhlášky je 

poplatník povinen ohlásit a doložit správci poplatku nejpozději do konce kalendářního roku, ve 
kterém nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen 
ohlásit a doložit zánik nároku na osvobození. 

Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
12. Diskuse. 
- diskutovány organizační záležitosti organizace vánočního prodeje a rozsvícení vánočního stromu 
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Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23. 11. 2017   
Zapsala: M. Boháčková 
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 12/2017             Organizace Vánočních akcí v městském obvodě 

                                             Pardubice II v roce 2017 
                                         

                                          

 

 
Tímto dodatkem se mění Projekt č. 12/2017 – Organizace Vánočních akcí v městském obvodě  

Pardubice II v roce 2017. 

Součástí vánočních akcí obvodu bude i „Vánoční koncert v Arše“, konaný v termínu 11. 12. 2017 v  17 

hodin. Městský obvod ve spolupráci s ELIM Pardubice a Církví bratrskou Pardubice zorganizuje 

vystoupení sboru Návrat. 

Informace o akci bude zveřejněna formou plakátu na vývěskách městského obvodu, v Seniorklubu 

Archa, na webových stránkách městského obvodu, na facebooku. 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 22. 11. 2017 usnesením 

 č.  616 

 

 

 

 

 

 

starosta 


