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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 52. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 3. 11. 2021 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová  
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Omluveni: Milan Drahoš, Ing. František Weisbauer  
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2021 
2. Poskytnutí odměn členům komise rady 
3. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
4. Prominutí dluhu 
5. Projekt na organizaci akce městského obvodu  
6. Smlouvy 
7. Program regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe AKTUALIZACE 2022 
8. Žádosti – nakládání s pozemky 
9. Diskuse 
 
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2021 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala zprávu o čerpání 
rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2021 na vědomí.  
 
2. Poskytování odměn členům komise rady  
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 471 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi 

v roce 2021 členům Komise školství, kultury a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx     1 000 Kč 
xxx    1 000 Kč 
xxx       500 Kč 
xxx    1 000 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 15. 12. 2021 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 472 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci ve 

finančním výboru zastupitelstva v roce 2021 (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx     1 000 Kč 
xxx    1 500 Kč 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení. 
T: 15. 12. 2021 
Z: Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Prominutí dluhu 
Zprávu přednesla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 473 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla o prominutí dluhu ve výši 721 Kč pana xxx a ve výši 3 348 
Kč pana xxx, xxx  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 474 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 6/2021  -  Organizace 
vánočních akcí v městském obvodě Pardubice II v roce 2021 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Smlouvy 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 475 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování úklidových služeb 
s dodavatelem xxx od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 s odměnou za provádění úklidu v budově úřadu a 
budově knihovny městského obvodu v celkové výši 20 000,- Kč měsíčně. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Program regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe AKTUALIZACE 2022 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 476 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- schvaluje aktualizaci Programu regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe na rok 2022 pro 

potřeby podání žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic na XVII. etapu – Sever - centrum, 
jež může dosáhnout 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč, 

- ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu MO Pardubice II na rok 2022 dofinancování podílu obce dle 
důvodové zprávy. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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8. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 477 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou xxx týkající se odkoupení jeho 
spoluvlastnických podílů ve výši 1/3 pozemků označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 
m2, p.p.č. 3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku, do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 478 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí společnosti SAMMIS s.r.o. o nájem pozemku 
označeného jako p.p.č. 3538/22 o výměře 2.536 m2 v k.ú. Pardubice, za účelem uskladnění přenosného 
dopravního značení a odstavení přívěsných vozíků z důvodu nesouladu s územním plánem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 479 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí statutárního města Pardubice o zřízení věcného 
břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3647/30 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví 
Pardubického kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje spočívajícího v uložení a provozování kabelů nn pro napájení světelného 
signalizačního zařízení budovaného v rámci investiční akce města „Inteligentní řízení dopravy v 
Pardubicích“, za jednorázovou náhradu ve výši 180,- Kč/bm + DPH v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 9777-001/2021, výměra věcného břemene je dle GP je 18,48 bm. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 480 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí Správy železnic, státní organizace o prodej 
pozemků v rámci realizace stavby „„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, 
zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“: p.p.č. 4329/3 o výměře 105 m2, p.p.č. 
4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/7), p.p.č. 4329/2 o 
výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/8), p.p.č. 3839/4 o výměře 230 
m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 80 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v 
k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Diskuse 
Pan Hanzlík informoval o plánované nepřítomnosti od 21. 11. do prosince z důvodu léčebného pobytu. 
Dále požádal o prořezání keřů na nové Cihelně. Ing. Vitochová požádala o opravu lampy v ulici Lonkova. 
 
Přílohy k usnesení: 474 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
    Ing. Marta Vitochová – člen rady                              starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 4. 11. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


