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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 30. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 7. 9. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. František Weisbauer, Ing. 

Marta Vitochová (od 16.40 h) 
  Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluveni:  --- 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 9. 2020 
2. Rozpočtové opatření č. 5 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Oprava plastiky Plachetnice 
7. Dočasné navýšení počtu zaměstnanců ve Středisku úklidových prací MO Pardubice II 
8. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
9. Zrušení Organizace 21. Staročeské polabinské pouti v roce 2020 
10. Smlouva 
11. Diskuse 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 9. 2020 
Se zprávou seznámil starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 292 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 9. 2020 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2020 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Informativní zpráva o investičních akcích městského obvodu 
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 5 
Se zprávou seznámil přítomné opět starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 293 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 23. 9. 2020 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 294 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „ZŠ Prodloužená – celková rekonstrukce 
hřiště“ dle PD zpracované společností PITTER DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, Pardubice z důvodu 
rekonstrukce školního hřiště, které se nachází uvnitř školního areálu, pro investora Statutární město 
Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Poté proběhla mezi členy rady diskuse, zda v tomto případě povolit 
či nepovolit vyhrazené stání pro držitele karty ZTP. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 295 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. Kpt. 
Bartoše před č.p. 410, z důvodu zřízení vyhrazeného stání pro držitele karty ZTP pana xxx, platnost 
průkazu ZTP do xxx.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 2 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávy přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 296 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o 
zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako 
st.p.č. 9461, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 4364, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3710/9, p.p.č. 1692/2, p.p.č. 2632/11, p.p.č. 
3989, p.p.č. 3710/15, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 3718/21, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 3702/1, p.p.č. 3710/36, p.p.č. 
3710/40, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 3810, p.p.č. 3808, p.p.č. 3801/1, p.p.č. 3711, p.p.č. 3809, p.p.č. 3807, 
p.p.č. 3804/1, p.p.č. 3638/4, p.p.č. 3702/30, p.p.č. 3773/2, p.p.č. 3735, p.p.č. 3702/33, p.p.č. 3616/1, 
p.p.č. 3805, p.p.č. 3645/18, p.p.č. 3671/21, p.p.č. 3648/2, p.p.č. 3645/23, p.p.č. 3645/4, p.p.č. 3707/15, 
p.p.č. 3706/6, p.p.č.  3855/12, p.p.č. 3710/21, p.p.č. 1695/3, p.p.č. 3987/5, p.p.č. 1695/5, vše k.ú. 
Pardubice, p.p.č. 131/49, p.p.č. 132/1, p.p.č. 132/13, p.p.č. 132/14, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 
120/4, p.p.č. 556/20, p.p.č. 131/12, p.p.č. 120/100, p.p.č. 118/4, p.p.č. 118/6, p.p.č. 120/118, p.p.č. 
556/19, p.p.č. 132/7, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/2, p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/39, p.p.č. 131/36, p.p.č. 
131/80, p.p.č. 131/79, p.p.č. 131/53, p.p.č. 556/5, p.p.č. 117/11, p.p.č. 131/25, p.p.č. 131/26, vše v k.ú. 
Trnová, za účelem uložení a provozování optických kabelů  v rámci stavby 
„INS_FTTH_CZ_1689_Polabiny_teplovod“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 297 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej pozemku p.p.č. 4319/2 o 
výměře 154 m2 v k.ú. Pardubice za účelem stavby moderního mikrobydlení – kontejnerový/modulární 
dům s terasou a zelenou střechou. Důvodem je skutečnost, že dosud není dokončena územní studie 
zajišťující koordinaci záměrů v daném území. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Oprava plastiky Plachetnice 
Se zprávou seznámil přítomné starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 298 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zadáním opravy plastiky Plachetnice xxx v ceně 
98 900,- Kč za předpokladu zařazení příslušné položky do rozpočtu MO Pardubice II v rámci 
rozpočtového opatření č. 5.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Dočasné navýšení počtu zaměstnanců ve Středisku úklidových prací MO Pardubice II 
Se zprávou seznámila přítomné tajemnice. Zdůvodnila požadavek na dočasné navýšení počtu 
zaměstnanců. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 299 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s dočasným navýšením počtu zaměstnanců Střediska 
úklidových prací MO Pardubice II na 9 na dobu od 14. 9. 2020 do 31. 3. 2021. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina, vysvětlil důvod formulace usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 300 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky  
č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic s tím, že odst. c) bodu 6. Přílohy č. 1 navrhuje 
formulovat takto: „realizují proces odstraňování vraků silničních vozidel2, odstraňování odstavených 
vozidel3 a zaniklých silničních vozidel4 z místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve 
vlastnictví města v režimu zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou realizace prodeje těchto 
silničních vozidel na základě povolení silničního správního úřadu ve veřejné dražbě a případného 
předání k likvidaci, a odstraňují další nepovoleně umístěné překážky z místních komunikací a hradí 
náklady spojené s odstraňováním nepovoleně umístěných věcí a reklamních zařízení z místních 
komunikací“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
9. Zrušení Organizace 21. Staročeské polabinské pouti v roce 2020 
Starosta seznámil přítomné se zprávou, pořádání pouti je zrušeno z důvodu současné epidemiologické 
situace. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 301 
Rada městského obvodu Pardubice II ruší Organizaci 21. Staročeské polabinské pouti v městském 
obvodě Pardubice II, schválenou usnesením č. 220 v rámci Projektu č. 4/2020, z důvodu nastalé 
epidemiologické situace. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Smlouva 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 302 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Výměna písku 
v pískovištích se Službami města Pardubic a.s. v ceně 219 712,50 Kč bez DPH. Výsledná cena se může 
lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
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11.  Diskuse 
Ing. Weisbauer upozornil na rozbahněný úsek stezky navazující na cyklostezku u sjezdu od zdymadla. 
Ing. Řezanina reagoval, že bude zajištěno zasypání štěrkem. 
 
Přílohy k usnesení č.: --- 
Jednání bylo ukončeno v 17.05 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 8. 9. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


