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Z á p i s 
ze 73. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 19. 9. 2018 

v 16:30 hodin v salonku restaurace Na Palubě 
 

Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová  
                    Mgr. Monika Benešovská, tajemnice úřadu, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Omluven: Lubomír Hanzlík 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
2. Místní komunikace a veřejná prostranství 2018 – informativní zpráva 
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 19. 9. 2018 
4. Jmenování vedoucí odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice II 
5.  Žádosti – nakládání s pozemky 
6.  Vyjádření k územnímu řízení 
7.  Diskuse 
 
1. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Se zprávou přítomné seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 770 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 10/2018  - Organizace Drakiády v 
Městském obvodě Pardubice II v roce 2018 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 771 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 11/2018  - Organizace Jízdy 
historických řemenových motocyklů v Městském obvodě Pardubice II v roce 2018 dle přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Místní komunikace a veřejná prostranství 2018 – informativní zpráva 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Rada městského obvodu vzala informativní zprávu na vědomí. 
 
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 19. 9. 2018 
Se zprávou seznámila členy rady Mgr. Benešovská. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 772 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje přijatá 
usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 709, 719, 720, 731, 733 
  bez úkolu: 732, 734 – 755, 757 - 769 
-ponechat v evidenci 
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  úkol trvá:        756  
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Jmenování vedoucí odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice II 
Mgr. Benešovská seznámila členy rady s výsledky výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v červenci 
2018 na pozici vedoucí odboru vnitřních věcí.  Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 773 
Rada městského obvodu Pardubice II jmenuje na návrh tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice 
II dnem 1. 11. 2018 do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice II 
paní xxx, nar. xxx. 
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. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 774 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí společnosti Služby města Pardubic a.s. o zřízení 
služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 355/3, p.p.č. 3647/7, p.p.č. 3647/8, p.p.č. 
3647/25, p.p.č. 3707/21, p.p.č. 3707/22, p.p.č. 3707/26, p.p.č. 4363/1, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu 
geometrického plánu č. 8791-058/2018, za účelem provozování stávající inženýrské sítě pro soubor 
veřejného osvětlení za cenu ve výši 500,- Kč + DPH. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 775 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení 
věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 v k.ú. Pardubice, za účelem 
provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. U druhého návrhu na usnesení proběhla diskuse 
ohledně vybudování parkovacích míst na pozemku města. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 776 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s výstavbou dvou bytových domů „Nová Cihelna 

Pardubice“, dle dokumentace zpracované D&D PROFI s.r.o., projektant xxx, pro investora xxx  
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Přestavba části výměníku tepla na 7 

bytových jednotek“, ulice Valčíkova č.p. 326, Pol. III pro investora akce: MAHU, s.r.o., Ráby č.p. 116 
s podmínkou vybudování 6 parkovacích míst dle předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: pro 2 proti 0 zdržel se 2      
Usnesení nebylo přijato. 
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7. Diskuse 
Bylo dohodnuto, že další termíny jednání rady budou ve středu 10. 10. a ve čtvrtek 25. 10. vždy od 
16:30 hodin. 
Dále Ing. Řezanina informoval o změně smlouvy s firmou Agrostav Pardubice a.s. na akci Parter u 
knihovny, kde dochází k prodloužení termínu dokončení akce. 
 
 
Příloha k usnesení č. 770, 771 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 9. 2018 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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Příloha k usnesení RMO č. 770 ze dne 19. 9. 2018 

 
Projekt č. 10/2018       Organizace Drakiády v Městském obvodě Pardubice II  

  v roce 2018 

 
Organizátor:     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
 
Cíl:                       Zorganizovat a uspořádat zábavné sportovně-soutěžní odpoledne při pouštění draků 

nejen pro děti ale i jejich rodiče či prarodiče.  
 
Účastníci:           Obyvatelé městského obvodu, děti s rodiči či prarodiči. 
 
Organizace:       Městský obvod Pardubice II ve spolupráci s DDM ALFA. 
 
Termín:              13. 10. 2018 od 14 hodin 
 
Místo:  Pravý břeh Labe – louka. 
                            
Zveřejnění:        Formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově úřadu 

městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, formou letáčků do 
základních a mateřských škol v městském obvodě. 

               
Financování:     Výdaje na organizaci akce „Drakiáda“ hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2018 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
                             
Rozpočet:          10.000,- Kč 
 
Výdaje:  dohody o provedení práce                                    

služby  
věcné dary – odměny pro děti do soutěží 
materiál 
občerstvení 
ostatní /pronájem apod./       

 
Úhrady  
výdajů:          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 19. 9. 2018 usnesením 
č. 770 .  
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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Příloha k usnesení RMO č. 771 ze dne 19. 9. 2018 

 
Projekt č. 11/2018       Organizace Jízdy historických řemenových motocyklů 

v Městském obvodě Pardubice II v roce 2018 

 
Organizátor:     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
 
Cíl:                       Zorganizovat a uspořádat společně s Vetran klub Pardubice společensko – kulturní akci 

pro milovníky historických vozidel a širokou veřejnost včetně dětí.  
 
Účastníci:           Obyvatelé městského obvodu 
 
Organizace:       Městský obvod Pardubice II ve spolupráci s Veteran klub Pardubice. 
 
Termín:              6. 10. 2018  
 
Místo:   Veřejné prostranství a komunikace v Parku Jiřího Srbka, Pardubice 
                            
Zveřejnění:        Formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově úřadu 

městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, formou letáčků do 
základních a mateřských škol v městském obvodě. 

               
Financování:     Výdaje na organizaci akce hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2018 

podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
                             
Rozpočet:          10.000,- Kč 
 
Výdaje:  služby 
  pronájmy 
 
 
Úhrady  
výdajů:          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 19. 9. 2018 usnesením 
č. 771 .  
 
 
 
 
 
starosta                                                                                


