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Z á p i s 
z 66. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 19. 4. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová 
                    Miroslava 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. Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2018 
2. Projekty na organizací akcí městského obvodu Pardubice II v roce 2018 
3. Smlouvy 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Místní komunikace a veřejná prostranství 2018 
8. Diskuse 
 
1. Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2018 
Starosta seznámil členy rady s informativní zprávou o čerpání rozpočtu.  Projednáno bez připomínek. 
Vzato na vědomí.    
 
2.  Projekty na organizací akcí městského obvodu Pardubice II v roce 2018 
Starosta seznámil členy rady se dvěma projekty na akce městského obvodu a s organizačním 
zabezpečením. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 694   
Rada městského obvodu projednala a schvaluje: 
- návrh Projektu č. 7/2018 – Organizace akce Pardubice na Labi v městském obvodě Pardubice II dle 

přílohy k tomuto usnesení 
- přesun finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč z rezervy na akce obvodu na nově zařazovanou 

položku „Pardubice na Labi“ v kapitole Kultura (Ostatní) 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 695   
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 8/2018  -  Organizace promenádních 
koncertů v městském obvodě Pardubice II v roce 2018 dle přílohy k tomuto usnesení.  
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Smlouvy 
Ing. Řezanina vysvětli důvody uzavření dodatku ke smlouvě na seče trávníků – navýšení ceny z důvodu 
inflace a změn ve výměře pozemků. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 696  
Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Seč trávníků  letech 
2016 až 2018 v MO Pardubice II“, kterým se mění výměry a celková roční cena za dílo v roce 2018 na 
2 345 747,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4.  Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina podal informace k žádostem o vyjádření. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 697  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Rekonverze výměníku na obchod a 

administrativu – Pardubice, Bělehradská 451“, dle projektové dokumentace xxx pro stavebníka pana 
xxx. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 2     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 698  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Prodloužení trolejbusové tratě, ulice 

Studentská“ dle projektové dokumentace PRODIN a.s., investor akce Dopravní podnik města Pardubic 
a.s. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 2     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 699  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Rekonstrukce zastávky BUS v ulici Okrajová 

(u Kauflandu) v Pardubicích, směr do města“ dle projektové dokumentace PRODIN a.s., investorem 
akce je Statutární město Pardubice. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 700  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou před dokončením „Sklad materiálu a 

parkovací místa k.ú. Pardubice, p.p.č. 3638/40,36387/41“ dle projektové dokumentace Atelier 
Novotná s.r.o. u polyfunkčního objektu K Rozvodně 155, Pardubice – Cihelna stavebníka pana xxx. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 701  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s „Novostavbou objektu pro rodinnou rekreaci na parc. č. 

st. 4835, par.č. 1421/32; 1421/59 Pardubice Cihelna“, investor xxx. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 702  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s „vybudováním nového rozvaděče na ul. Kosmonautů, 

včetně metalické a optické přípojky“ dle projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s., investor Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 703  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s „vybudováním nových rozvaděčů na ulici Fáblovka u 

č.p. 560, včetně metalické přípojky“ dle projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s., investor Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
Starosta informoval o žádosti k tradičnímu jarnímu umístění lunaparkových atrakcí v ul. Odborářů. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:        
Usnesení č. 704  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s „umístěním lunaparkových atrakcí“ v ul. Odborářů - 
Polabiny III v termínu 14. 5. 2018 – 20. 5. 2018, provozovatel xxx, Svítkov. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
6.  Žádosti – nakládání s pozemky 
K žádostem o nakládání s pozemky podal informace Ing Řezanina. Žádosti byly projednány jednotlivě. 
Hlasováno o návrzích:   
Usnesení č. 705  
Rada městského obvodu Pardubice II projednala rozsáhlé žádosti Elektrárny Opatovice a.s. 
o odsouhlasení zápisu existujících zákonných věcných břemen do katastru nemovitostí bezúplatně 
formou souhlasného prohlášení a přiklání se k názoru OMI MmP, tzn. že není vhodné zatěžovat tímto 
způsobem věcnými břemeny celé pozemky ve vlastnictví města. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č.   
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o umístění informační skříňky o rozměru 
80 cm x 100 cm (tj. 0,80 m2) na části pozemku 3702/1 (před budovou pošty v blízkosti výlepových 
ploch) pro potřeby stranické organice (KSČM). 
Výsledek hlasování: pro 1 proti 4 zdržel se 0     
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 706  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnost ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení 
budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na části pozemků p.p.č. 4368/4, 4368/1, 
3718/10, 4368/3, 4368/9, 355/4, 3706/6, 3710/8, 3710/21, st.p.č. 7358, jehož součástí je stavba 
Polabiny, č.p. 389, obč. vyb., vše v k.ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelového vedení 
NN v rámci stavby „Pce, Bělehradská 4368/4 – knn-EBM Partner“. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 707  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnost ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení 
věcného břemene na části pozemku p.p.č. 3710/1 v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 
8749-51/2018, za účelem provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 708  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti MIROS MAJETKOVÁ a.s. o prodej 
pozemků označených jako st.p.č. 10761 o výměře 93 m2 a p.p.č. 3665/6 o výměře 735 m2, avšak 
nesouhlasí s prodejem nově vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 3665/7  o výměře 572 m2 
(vznik z pozemku p.p.č. 3665/1) dle geometrického plánu č. 6774-27/2/2010 s výjimkou plochy 
zastavěné vjezdem. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
7.  Místní komunikace a veřejná prostranství 2018 
S přehledem o plánovaných pracích na místních komunikacích a veřejném prostranství seznámil členy 
rady Ing. Řezanina, vysvětlení podal k jednotlivým položkám z předloženého přehledu. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Při hlasování nebyl přítomen Milan Drahoš. 
Usnesení č. 709  
Rada městského obvodu  
- bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě čerpání z položek opravy a udržování   
  komunikací, péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) a investice ŽP a doprava, 
- souhlasí s postupným zadáváním zakázek dle důvodové zprávy, 
- ukládá předložit informativní zprávu o čerpání z uvedených položek. 
T: 9/2018 
Z: Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
9.  Diskuse 
Starosta upřesnil organizační zajištění pro akci městského obvodu Polabinské čarodějnice. 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 694, 695.   
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 4. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 
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                                                        Příloha k usnesení RMO č. 694 ze dne 19. 4. 2018 
 
 

Projekt č. 7/2018  Organizace akce „Pardubice na Labi“ v městském obvodě 

Pardubice II v roce 2018 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – MO Pardubice II, MO Pardubice I 
 
Cíl: Zábavné odpoledne pro malé i velké s využitím řeky Labe, která protéká centrem města. 

Součástí programu bude ukázka činnosti složek IZS (ukázka výcviku psů, techniky a 
vybavení, práce potápěčů atd…). Pro přítomné bude připraveno občerstvení, celé 
odpoledne bude zakončeno večerním koncertem.  

 
Cílová skupina: Občané města 
 
Organizace: Městský obvod Pardubice II zorganizuje akci ve spolupráci s MO Pardubice I a SDH 

Svítkov - Popkovice 
 
Místo konání: Pravý břeh Labe u Wonkova mostu, Pardubice 
 
Termín:  23. 6. 2018 /13:00 – 22:00 hodin/ 
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

v prostředcích MHD a vývěsních plochách SmP, na facebooku a na webových stránkách 
městského obvodu  

 
Financování: Výdaje na organizaci hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2018 podle 

zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále 
 
Rozpočet:  30.000,- Kč 
 
Výdaje:   dohody o provedení práce                                    

služby, honorář pro vystupující                                             
poplatky OSA                                                                    
ostatní /odměny, materiál, věcné dary, pronájmy apod./       
 

Úhrady: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb, 
uzavřené dohody o provedení práce po ukončení projektu a dle výměru poplatků ve 
smlouvě s OSA.       

 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 19. 4. 2018 usnesením 
 č. 694.  
 
 
 
starosta  
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Příloha k usnesení RMO č. 695 ze dne 19. 4. 2018 
 

Projekt č. 8/2018  Organizace promenádních koncertů   

v městském obvodě Pardubice II v roce 2018 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
 
Cíl:  Pokračovat v tradici zavedených promenádních koncertů na Pergole v Polabinách 
 
Cílová skupina: Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje promenádní koncerty ve spolupráci s hudebníkem 

JUDr. Jaroslavem Novákem 
 
Místo konání: Veřejné prostranství Na pergole, ul. Kosmonautů, Pardubice 
 
Termín:  Vybrané neděle v termínu od 3. 6. do 9. 9. 2018 /16:00 – 18:00 hodin/ 
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu  
 
Financování: Výdaje na organizaci promenádních koncertů hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu na rok 2018 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále 
 
Rozpočet:  65.000,- Kč 
 
Výdaje:   dohoda o provedení práce                                    

služby – úhrady koncertů                                             
poplatky OSA                                                                    
ostatní /věcné dary apod./       
 

Úhrady:  Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb, 
uzavřené dohody o provedení práce po ukončení projektu a dle výměru poplatků ve 
smlouvě s OSA.         

 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 19. 4. 2018 usnesením  
č. 695.  
 
 
 
 
 
starosta                                                                                

 


