
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
                                                             

Z á p i s 
z 36. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 13. 2. 2013  
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jaroslav Vávra (16:35 hod.) 
                  

     Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD, Mgr. Monika Benešovská, ved. odboru VV 
 
Omluven:  MUDr. Miroslav Šimko 
   
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady s programem 
jednání.  
 
Program :  1. Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2012 
                  2. Návrh obecně závazné vyhlášky 
                  3. Žádosti pozemky 
                  4. Vyjádření k územnímu řízení 
                  5. Seč trávníků 2013 – 2014 v MO Pardubice II - vyhodnocení 
                  
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2012 
S čerpáním seznámil členy starosta Jiří Srbek. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 383 
Rada městského obvodu projednala čerpání rozpočtu k 31. 12. 2012 v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení a ukládá zpracovat vyhodnocení hospodaření a vypořádání finanční vztahů s městem za rok 
2012. 
 
T: 31. 5. 2013 
Z: Ing. Střižíková, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                        pro 3  proti  0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky 
Se zprávou seznámila členy rady Mgr. Benešovská, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 384 
Rada městského obvodu projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, v rozsahu přílohy k tomuto usnesení, bez připomínek.  
Výsledek hlasování:                                                                         pro  4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 385 
Rada městského obvodu projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 10/2012, o zabezpečení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na území města Pardubic, včetně nakládání se stavebním odpadem, v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                          pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 



3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se všemi žádostmi seznámil členy rady Ing. Řezanina. K žádosti pana Starého se rozvinula diskuse. 
Starosta připomenul, že o návrhu bylo jednáno již před 4 lety, kdy bylo slíbeno, že se k němu ještě rada 
vrátí. Ing. Vávra měl připomínku s tím, že by nechtěl, aby se z prodeje pozemků pod předzahrádkami 
stal precedens. Mgr. Bc. Hejný uvedl, že by pro něj bylo přijatelnější nulové nájemné než odprodej 
pozemku. Ing. Řezanina  přednesl stanoviska jednotlivých odborů MmP k tomuto návrhu. Diskuse se 
rozvinula rovněž u opakované žádosti Tenis Clubu Victoria. Členové rady konstatovali, že nevidí důvod 
ke změně usnesení přijatého 10. 10. 2012. Ing. Řezanina zmínil stanovisko OMI MmP, že práce 
s mládeží byla zohledněna již při stanovení současné výše nájmu. Hlasováno o návrzích: 
 
Usnesení č. 386 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti společnosti i x i club s.r.o. o směnu st.p.č. 9988 
o výměře 294 m2 a části p.p.č. 3638/4 o výměře cca 10 m2 v majetku města za nezastavěnou část st.p.č. 
9523 o výměře cca 39 m2 ve vlastnictví žadatele, s finančním vyrovnáním ve prospěch města. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh na usnesení nebyl přijat 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Zdeňka Starého o prodej části p.p.č. 3702/18 o výměře 
110 m2 v majetku města (pod zastřešenou předzahrádkou restaurace U starýho slona). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 1 proti 0 zdržel se 3 
 
Usnesení č. 387 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti PhDr. Miroslavy Vrbické o výpůjčku části pozemku 
3649/4 o výměře 6 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy - přístupu k budoucímu RD v ulici 
Kunětické a po kolaudaci bezúplatný převod této zpevněné plochy na město. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4  proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh na usnesení nebyl přijat 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti občanského sdružení TENIS CLUB VICTORIA 
PARDUBICE o změnu nájmu na bezplatnou výpůjčku části pozemku 3834/3 o výměře 3572 m2. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 0  proti 4 zdržel se 0 
 
Usnesení č. 388 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Elektráren Opatovice a.s. o zřízení věcného břemene 
na trasu horkovodu pro dům čp. 274 Kosmonautů na pozemku 3702/1 v majetku města. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 389 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Elektráren Opatovice a.s. o zřízení věcného břemene 
na trasu horkovodu pro PS B01 Stavařov na pozemcích 3796, 3750 a 3746/6 v majetku města. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil členy rady Ing. Řezanina, objasnil, kde se nachází jednotlivé plánované stavby. 
Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrzích: 
 
Usnesení č. 390 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Pce - HV B rekonstrukce 
části přípojky k PS B 001“ investora Elektrárny Opatovice a.s. s tím, že přechod vozovky bude 
proveden pokud možno bez zásahu do živičného krytu. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 



Usnesení č. 391 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Veřejné osvětlení 
Pardubice - ul. Hradecká - oprava“ investora Služby města Pardubic a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 392 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na přístavbu rekreační chaty č.e. 224 
investorů manželů Brynychových. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4  proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 393 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Tělocvična a ubytovací 
chatky“ na p.p.č. 1415/7 investorů manželů Kuciánových. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Seč trávníků v roce 2013-2014 v MO Pardubice II - vyhodnocení 
Se zprávou seznámil přítomné Ing. Řezanina. Starosta podotkl, že v minulých letech nebyl spokojen 
s kvalitou seče uchazeče Davida Hurta v Polabinách IV. Hlasováno o návrzích: 
 
Usnesení č. 394 
Rada městského obvodu vylučuje uchazeče Tomáše Vymazala a Pardubický interiér s.r.o. z další účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II“ z důvodu 
neúplné nabídky (chybějící prohlášení  uchazeče dle ust. § 68 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 395 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která je 
přílohou tohoto usnesení, a rozhodla podle ust. § 81 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že 
nejvhodnější nabídku ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Seč trávníků v r. 
2013-2014 v MO Pardubice II“ podali následující uchazeči: 

- na blok Polabiny 1 + Cihelna  David Hurt (999 304,- Kč), 
- na blok Polabiny 2  Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. (578 380,- Kč), 
- na blok Polabiny 3+5  David Hurt (1 025 712,- Kč), 
- na blok Polabiny 4  Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. (685 930,- Kč). 

Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 396 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Davidem Hurtem na akci „Seč trávníků 
v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 1 + Cihelna“ v ceně 999 304,- Kč včetně DPH 
za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 397 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Technické služby Chrudim 
2000 spol. s r.o. na akci „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 2“ v ceně 
578 380,- Kč včetně DPH za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 



Usnesení č. 398 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Davidem Hurtem na akci „Seč trávníků 
v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 3+5“ v ceně 1 025 712 Kč včetně DPH 
za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 399 
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Technické služby Chrudim 
2000 spol. s r.o. na akci „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 4“ v ceně 
685 930,- Kč včetně DPH za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Příloha k usnesení č. 383, 384, 385, 395 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  


