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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 

 
 

Z á p i s 
z 15. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 7. 2015 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128. 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Bc. Marta Vitochová , Lubomír Hanzlík,  
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD 
Omluveni:  Milan Drahoš 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. Druhým spolupodepisujícím zápisu z jednání byl určen Ing. Aleš Fifka. 
 
Program:  
1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
2. Prodloužení lhůty k plnění usnesení 
3. Žádosti - nakládání s pozemky 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Akce RUN IN COLORS 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 6. 2015  
7. Smlouvy 
 
1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
M. Boháčková seznámila členy rady s podanými žádostmi o povolení noční hudební produkce při akcích 
na koupališti na Cihelně. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 139 
Rada městského obvodu povoluje společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. hudební produkci po 22. hodině 
v době konání XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2013 ve dnech 18. 7. 
2015 (sobota), 25. 7. 2015 (sobota) a 31. 7. 2015 (pátek) v areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci 
povoluje do 01:00 hodin následujícího dne s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na 
obytné části města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 140 
Rada městského obvodu povoluje žadateli LION TELESERVICES CZ, a.s., se sídlem Erno Košťála 870, 
Pardubice, hudební produkci po 22. hodině při letní akci organizovanou organizací pro své zaměstnance 
dne 7. 8. 2015 v  areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci povoluje do 02:00 hodin (8. 8. 
2015)s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Prodloužení lhůty k plnění usnesení 
M. Boháčková seznámila členy rady s důvody žádosti o prodloužení lhůty k plnění usnesení č. 90. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 141 
Rada městského obvodu schvaluje návrh tajemníka úřadu městského obvodu na prodloužení 
stanoveného termínu plnění usnesení č. 90 ze dne 1. 4. 2015, kterým bylo uloženo vedoucí knihovny 
zpracovat postupy v práci s knihovním fondem, z důvodu doplnění materiálu do 31. 8. 2015. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
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Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti - nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o jednotlivých žádostech. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 142 
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti I. Východočeské Tenisové o doplnění účelu 
výpůjčky části pozemku 3834/3 o výměře 4400 m², části pozemku 3548/3 o výměře 295 m², a to na 
užívání pozemků „za účelem výstavby a provozování sportovního areálu pro tenis a badminton pro děti, 
mládež a členskou základnu včetně zázemí“ a o doplnění povinností vypůjčitele o „provádění 
každoročního prořezávání dřevin a odstraňování náletových dřevin“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 143 
Rada městského obvodu Pardubice II potvrzuje platnost usnesení č. 677 ze dne 13. 8. 2014 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 144 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod podílu ve výši 39/180 pozemku 1684/18 o celkové výměře 67 m², 
podílu ve výši 64/384 pozemku 2783/48 o celkové výměře 78 m², podílu ve výši 39/180 pozemku 
2783/64 o celkové výměře 250 m² a pozemku 2783/65 o celkové výměře 40 m² z vlastnictví ČR 
s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 145 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí HBC DDM ALFA PARDUBICE rozšířením zázemí 
hokejbalového hřiště na části pozemku 3702/12 o výměře 3605 m2, a to o umístění dalších 3 mobilních 
buněk do patra buněk stávajících a instalaci schodiště. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Předložené žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 146 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k vydání územního rozhodnutí na stavbu 
CHEC4C_PA_PUBEL_záloha_OK investora Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 147 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k vydání územního rozhodnutí na stavbu 
přeložky horkovodu na p.p.č. 4279/1 v k.ú. Pardubice investora Louda Reality Poděbrady a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 148 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k akci města Bezpečné místo pro přecházení – 
ulice Bělehradská (směr Rosice) u Kauflandu. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Akce RUN IN COLORS 
Členové rady diskutovali o pořádání akce, která bude v Pardubicích organizována poprvé. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 149 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství (louky mezi Polabinami 
3 a Labem) za účelem pořádání akce RUN IN COLORS dne 20. 9. 2015. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 6. 2015  
M. Boháčková informovala o výsledku čerpání rozpočtu za I. pololetí 2015. Projednáno bez připomínek. 
 
Bez usnesení, řada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
7. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o důvodech uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám. Vzhledem 
k nekvalitnímu podkladu v ul. K. Šípka byly zhotovitelem navrženy položky 12 a 13 (viz příloha 
k usnesení) a schváleny Ing. Řezaninou. Rovněž položka 14 byla projednána s Ing. Řezaninou. Bourané 
obruby byly odřezány, aby nedocházelo k poškození podkladu. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 150 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se společností 
COLAS CZ, a.s. na akci „Opravy chodníků živičným kobercem 2015“, který spočívá v úpravě výměr dle 
skutečnosti a doplnění některých položek dle přílohy k tomuto usnesení s tím, že celková cena díla se 
navyšuje na 2 787 746,83 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 151 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. K - MO II 
01/2015 se Službami města Pardubic a.s. (údržba a opravy komunikací), který spočívá ve snížení 
předpokládaného ročního objemu prací na max. 500 tis. Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 

 
Příloha k usnesení: 150  
 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                               člen rady                                                                                       starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 16. 7. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 



Příloha k usnesení č. 150 str.1

Dodatek - Opravy chodník ů živi čným kobercem 2015
P

ol
.

Popis MJ K. Šípka Kosmonautů Prodloužená Běl.-Kosmon. Křičkova Brožíkova
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 vybourání a likvidace litého asfaltu 3 cm
včetně rovného zaříznutí v místech napojení 

2 náhrada neúnosného podkladu - KSC
odstranění podkladu z betonu prostého 15 cm
likvidace vybouraných hmot
úprava pláně se zhutněním
podklad z kameniva stmeleného cementem 15 cm

3 úprava stávajícího podkladu
očištění betonového podkladu, spojovací postřik

4 přeložení kamenných silni čních obrub OP
vybourání a očištění stávajících obrub
osazení obrub do lože z betonu

5 vým ěna obrub chodníkových
vytrhání obrub záhonových popř. z žulové kostky 10
dodávka + osazení chodníkové obruby betonové 8 cm
včetně odkopání a provedení betonového lože

6 přeložení betonové dlažby 6 cm
v místech napojení vč. výškové úpravy

7 zhotovení varovného pásu
dodávka + pokládka betonové reliéfní dlažby 6 cm

8 výšková úprava kanaliza čního poklopu / vpusti ks 6 3 2 2 13 1 650,00 21 450,00
9 vyrovnávací vrstva ACP 16

pokládka finišerem
10 položení koberce ABJ (ACO 8) 4 cm

pokládka finišerem, ošetření spár
11 terénní úpravy v č. osetí trávou

vč. příp. doplnění ornice podél chodníků
12 podkladní vrstva ŠD tl. 15 cm, úprava plán ě

vč. odtěžení nevhodného podkladu a odvozu na skládku 
vč poplatku za skládku

13 výztužná textilie Combigrid 40/40 NAUE 
vč 15 % ztratné na přesahy

14 zařezávání  betonu v tl. do 15 cm
vč. odbourání

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 2 303 923,00
DPH 21% 483 823,83
Celková nabídková cena v K č včetně DPH 2 787 746,83

nová položka
snížení výměry
zvýšení výměry

128 160,00m 464 128 120

216 110,00

712 180,00

23 760,00

290 195,00 56 550,00

m2 216

m2 290

25 530 35,00 18 550,00

200 4860 200,00 972 000,00

m2 100 250 155

123,2 1 870,00 230 384,00

m2 930 365 1130 430 1805

39,6 590,00 23 364,00

t 69,2 35,2 18,8 0

25 255,00 6 375,00

m2 4 23,6 12

701 310,00 217 310,00

m2 20 5

294 335,00 98 490,00

m 546 155

200 4860 18,00 87 480,00

m 135 39 120

890 295,00 262 550,00

m2 930 365 1130 430 1805

200 4500 35,00 157 500,00

m2 0 620 50 220

m2 930 5 1130 430 1805



Příloha k usnesení č. 150 str.2
Původní rozpo čet - Opravy chodník ů živičným kobercem 2015
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Popis MJ K. Šípka Kosmonautů Prodloužená Běl.-Kosmon. Křičkova Brožíkova
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 vybourání a likvidace litého asfaltu 3 cm
včetně rovného zaříznutí v místech napojení 

2 náhrada neúnosného podkladu - KSC
odstranění podkladu z betonu prostého 15 cm
likvidace vybouraných hmot
úprava pláně se zhutněním
podklad z kameniva stmeleného cementem 15 cm

3 úprava stávajícího podkladu
očištění betonového podkladu, spojovací postřik

4 přeložení kamenných silni čních obrub OP
vybourání a očištění stávajících obrub
osazení obrub do lože z betonu

5 výměna obrub chodníkových
vytrhání obrub záhonových popř. z žulové kostky 10
dodávka + osazení chodníkové obruby betonové 8 cm
včetně odkopání a provedení betonového lože

6 přeložení betonové dlažby 6 cm
v místech napojení vč. výškové úpravy

7 zhotovení varovného pásu
dodávka + pokládka betonové reliéfní dlažby 6 cm

8 výšková úprava kanaliza čního poklopu / vpusti ks 6 3 2 2 13 1 650,00 21 450,00
9 vyrovnávací vrstva ACP 16

pokládka finišerem
10 položení koberce ABJ (ACO 8) 4 cm

pokládka finišerem, ošetření spár
11 terénní úpravy v č. osetí trávou

vč. příp. doplnění ornice podél chodníků

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 1 929 330,00
DPH 21% 405 159,30
Celková nabídková cena v K č včetně DPH 2 334 489,30

1 870,00 93 500,0020 10 50

m2 100 250 35,00 15 050,0080 430

35,00 154 000,00

50

m2 930 365 1130 330

m2 200

4760 18,00 85 680,001805 200

950 295,00 280 250,00500

m 135 30

200

280 335,00 93 800,00115

310,00 210 800,00m 525

m2 20

155 680

20 255,00 5 100,00

t 20

590,00 17 700,0012m2 4

200 4400

m2 930 365 1130

14 30

330 4760

m2 930 5 1130

200,00 952 000,001805 200

330 1805


