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

Zápis
z 55. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 9. 2017
v 16:00 hodin v salonku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová
M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD
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 údržbě veřejné zeleně
2. Podmínky dotací na rok 2018
3. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018
4. Smlouvy
5. Místní komunikace a veřejná prostranství /informativní zpráva/
6. Vyjádření k územnímu řízení
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 20. 9. 2017
8. Nařízení o zimní údržbě
9. Diskuse
1. Návrh obecně závazné vyhlášky o údržbě veřejné zeleně
Ing. Řezanina zopakoval vývoj vzniku obecně závazné vyhlášky o údržbě zeleně, které se dožadoval
městský obvod I již na jaře letošního roku a rada s vyhláškou nesouhlasila. Návrh vyhlášky byl
předložen přepracovaný, nedotýká se městského obvodu II. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 575
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předložený upravený návrh obecně závazné vyhlášky
o údržbě veřejné zeleně a považuje ho za vhodnější než původní návrh.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Podmínky dotací na rok 2018
M. Boháčková informovala členy rady o provedených úpravách v návrhu podmínek pro poskytování
dotací pro rok 2018 a doporučila, aby podmínky posoudila komise ŠKMS a sdělila k návrhu stanovisko.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 576
Rada městského obvodu
- projednala pracovní verzi návrhu Podmínek pro předložení žádostí o dotaci z rozpočtu MO
Pardubice II na rok 2018,
- ukládá předsedovi komise rady pro ŠKMS projednat v komisi a předložit připomínky k návrhu
radě městského obvodu.
T. 1. 11. 2018
Z: Mgr. Jan Matějek, předseda komise ŠKMS
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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3. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018
Starosta informoval o zahájení prací na sestavení rozpočtu na rok 2018 s tím, že je dosud vycházeno
z rozpočtového výhledu na rok 2018, upřesnění bude prováděno dle informací k rozpočtu z města.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 577
Rada městského obvodu
- projednala zásady pro sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018
- ukládá předkládat průběžné informace o pracích na sestavení rozpočtu na jednání rady.
T: dle termínů jednání RMO
Z: Ing. Chudomská
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Smlouvy
K jednotlivým návrhům podal vysvětlení Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o
návrzích:
Usnesení č. 578
Rada městského obvodu ruší usnesení č. 563 ze dne 30. 8. 2017.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 579
Rada městského obvodu souhlasí s prodejem Projektové dokumentace – doplnění sloupů VO s kabeláží
Valčíkova – Npor. Eliáše v hodnotě 19 500 Kč Službám města Pardubic a.s. a schvaluje kupní smlouvu,
která je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 580
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1“ se společností MIROS MAJETKOVÁ a.s., kterým se upravuje
předmět plnění dle důvodové zprávy, navyšuje cena díla o 206 424,62 Kč včetně DPH a prodlužuje
termín dokončení do 5. 11. 2017. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při
fakturaci.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Místní komunikace a veřejná prostranství /informativní zpráva/
V rámci projednávání zprávy podal k jednotlivým položkám vysvětlení Ing. Řezanina. Dotazy byly
zodpovězeny.
Vzato na vědomí.
6. Vyjádření k územnímu řízení
Ing. Řezanina podal vysvětlení k předloženým návrhům na usnesení. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 581
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Výrobní areál Fáblovka – stavební úpravy“
v Pardubicích dle projektové dokumentace ve stupni DOS zpracované XXX v 01/2017, investor XXX
s podmínkou, že bude vyřešen trvalý příjezd k uvažované přístavbě.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 582
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Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou „Pardubice, Fáblovka_4218_A1-knnShelfCo“ dle projektové dokumentace ve stupni DUR zpracované společností MATEX HK s.r.o. k 20. 3.
2017, investor ČEZ Distribuce a.s. z důvodu, že se stavbou Business Class Fáblovka investora 2 ShelfCo
s.r.o., pro kterou je kabelové vedení nn zjevně určeno, Městský obvod Pardubice II nesouhlasí.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 20. 9. 2017
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 583
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje přijatá
usnesení rady městského obvodu
- vypustit z evidence
splněná:
517, 529, 531, 532, 536, 537
bez úkolu:
530, 533 – 535, 538 – 568, 570 - 574
-ponechat v evidenci
úkol trvá:
507, 569
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Nařízení o zimní údržbě
Ing. Řezanina podal informaci k úpravám, ke kterým dochází oproti stávajícímu nařízení o zimní údržbě.
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 584
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely nařízení o provádění zimní údržby
místních komunikací bez připomínek.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
9. Diskuse
M. Boháčková sdělila členům rady městského obvodu, že byli zavedeni do systému ministerstva
spravedlnosti v rámci povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů a předala jim přihlašovací údaje
do systému k provádění úkonů.

Příloha k usnesení č. 579

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.

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

..…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 21. 9. 2017
Zapsala: M. Boháčková

3z3

Příloha k usnesení RMO č. 579 ze dne 20.9.2017

KUPNÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „prodávající“)
a
Služby města Pardubic, a.s.
zastoupené Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice
IČ 25262572
(dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2079 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto
kupní

smlouvu

I.
Úvodní ustanovení
1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem Projektové dokumentace – doplnění sloupů VO
s kabeláží Valčíkova – Npor. Eliáše, zpracované firmou Elektroprojekty Ing. Zbirovský, Na Konečné
1012, Hradec Králové ( dále jen „předmět koupě“).
II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat.
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou
v článku IV. této smlouvy.
III.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po zaplacení kupní ceny.
2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá předáním předmětu koupě.

IV.
Cena a způsob úhrady
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1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena na 19 500,- Kč (slovy
devatenácttisícpětsetkorunčeských) a odpovídá ceně, za kterou byl předmět koupě pořízen
prodávajícím.
2. Kupující
uhradí
kupní
cenu
převodem
na
účet
prodávajícího
č.
XXX,
VS XXX, nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu této kupní smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
právními předpisy souvisejícími.
2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných dodatků.
3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č.
ze dne 20.9.2017.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Prodávající:

Kupující:

----------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

----------------------------------------Ing. Aleš Kopecký

579
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