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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 14. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 24. 6. 2015 

v 19:00 hodin v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 
 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Bc. Marta Vitochová   
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
2. Záměr předzahrádky 
3. Smlouvy 
4. Žádosti - nakládání s pozemky 
 
1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
M. Boháčková informovala o žádosti o povolení hudební produkce na veřejném prostranství v lokalitě 
mostu P. Wonky 9. 10. 2015. Projednáno bez připomínek.  Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 131 
Rada městského obvodu povoluje Martinu Votroubkovi, bytem Poběžovice u Holic č. p. 62, noční 
hudební produkci po 22. hodině při realizaci audiovizuálního projektu „POD MOSTEM“- velkoplošná 
videoprojekce na konstrukci mostu Pavla Wonky přes Labe ve směru do Polabin, která se bude konat 
dne 9. 10. 2015 od 21:00 do 23:00 hodin. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Záměr předzahrádky 
Ing. Řezanina vysvětlil podání žádosti k záměru umístit předzahrádku v lokalitě dnešního Zverimexu 
v Polabinách 4.  Po diskusi byl návrh na usnesení upraven na nesouhlas.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 132 
Rada městského obvodu nesouhlasí se záměrem umístění předzahrádky u čp. 566 v centru Polabin 4. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o jednotlivých návrzích k uzavíraným smlouvám. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 133 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností 
Highway Design s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Družby“, 
kterým se rozšiřuje předmět plnění o řešení prostoru před vjezdem do dvora čp. 389, doplnění VO do 
centra Polabiny 3 a úpravy návrhu stavby dle projednání s SVJ a navyšuje cena díla o 24 200,- Kč včetně 
DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 134 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 
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MATEX HK s.r.o. na akci „Stavební úpravy ulice Varšavská“, kterým se rozšiřuje předmět díla o chodník 
podél domu čp. 235-8 a navyšuje cena díla na celkem 2 386 864,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 135 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AUTUS I., spol. 
s r.o. na akci „Rekonstrukce hřiště Bělehradská – Prodloužená“ v ceně 811 516,75 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro  proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 136 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností MIROS 
MAJETKOVÁ a.s. na akci „Stavební úpravy ulice Brozanská“ v ceně 2 284 288,54 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Žádosti - nakládání s pozemky 
K jednotlivým žádostem podal vysvětlení Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 137 
Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti Petra Bodnara o prodej st.p.č. 9275 o výměře 225 
m2, dle vlastnického podílu na objektu bydlení č.p. 131 na st.p.č. 9275, p.p.č. 3563/28 o výměře 93 m2 a 
části p.p.č. 3563/14 o výměře cca 114 m2 (zahrádka, parkování). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 138 
Rada městského obvodu Pardubice II potvrzuje platnost usnesení č. 679 ze dne 13. 8. 2014. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5  proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25. 6. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 


