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

Zápis
z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 29. 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 , Ing. Marta Vitochová
Miroslava Boháčková, tajemník, Mgr. Monika Benešovská, vedoucí odboru vnitřních věcí
Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD
Omluvení: Lubomír Hanzlík
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy
rady s programem jednání.

Program:
1. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
4. Vyjádření k územnímu řízení
5. Žádost o vyhrazené parkování
6. Smlouvy
1. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
Mgr. Benešovská uvedla hlavní změny a úpravy v návrhu oproti stávající vyhlášce. K návrhu obecně
závazné vyhlášky byla vedena diskuse o návrhu změn, jak je uvedeno v návrhu na usnesení. Hlasováno
o návrhu:
Usnesení č. 638
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardních her a
navrhuje čl. 2 - Povolení provozování uvedený v předloženém návrhu obecně závazné vyhlášky
nahradit tímto zněním:
Bingo, technickou hru a živou hru1 (dále jen „hazardní hry“) lze na území statutárního města Pardubice
provozovat pouze v herním prostoru, jehož vchod se nachází mimo okruh vzdálenosti do 100 metrů od
hlavního vchodu budovy mateřských, základních a základních uměleckých škol, jejich školských
zařízení, středních škol, dětského domova, domovů mládeže a zařízení sociálních služeb, konkrétně na
místech uvedených v příloze této vyhlášky.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Mgr. Benešovská seznámila členy rady s návrhem na změny v obecně závazné vyhlášce o veřejném
pořádku, navržené úpravy se prakticky městského obvodu nedotknou. Projednáno bez připomínek.
Hlasováno o návrhu:

1

§ 39 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
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Usnesení č. 639
Rada městského obvodu 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,
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 a č. 5/2017 bez připomínek.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
Členové rady projednali žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v souladu
s ustanoveními obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 640
Rada městského obvodu uděluje paní XXX, jakožto pořadatelce Vánočního benefičního trhu, výjimku ze
zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Vánoční benefiční trh, která se koná dne 8.12.2017
v době od 14:00 do 21:00 hodin v ulici Lonkova 512.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Vyjádření k územnímu řízení
K jednotlivým žádostem podal informace Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o
návrzích:
Usnesení č. 641
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 41 vč.
přípojky na kanalizaci“ v Brozanské ulici v Pardubicích dle projektu pro společné územní rozhodnutí a
stavební povolení zpracovaného XXX v 10/2017, investor XXX a XXX.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 642
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, ul. Jiřího Potůčka - vodovod“ dle
projektové dokumentace ve stupni DUR zpracované společností VK PROJEKT, spol. s r.o. ve 12/2017,
investor Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Žádost o vyhrazené parkování
Ing. Řezanina informoval o žádosti o vyhrazené parkování v místě, kde je vyhrazené parkování možné
pouze pro invalidy. Navržené usnesení bylo opraveno na nesouhlas. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 643
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s povolením vyhrazeného šikmého stání na parkovišti
v ul. Prodloužená u č.p. 263 XXX.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Smlouvy
Ing. Řezanina seznámil členy s výsledkem vypsání veřejné zakázky na „Úpravy okolí Bajkalu“ a návrhem
na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 644
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Úpravy okolí Bajkalu“ předložil dodavatel STRABAG a.s. a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 2 884 847,- Kč včetně DPH za
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podmínky, že Zastupitelstvo MO Pardubice II schválí rozpočet na rok 2018 zahrnující příslušnou
položku v odpovídající výši. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při
fakturaci.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

…………………………………………………………………….
místostarosta

..…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 1. 12. 2017
Zapsala: M. Boháčková

3z3

