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

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 7. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 18. 3. 2019 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová,  

Ing. František Weisbauer,  
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí  OŽPD 

 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, představil přítomným hosta Ing. arch. Aleše Klose, 
který požádal o možnost představit svůj projekt pro stavbu ordinace MUDr. Jandové 
v Polabinách. Na jeho prezentaci reagoval Ing. Weisbauer svým názorem, že místo, kde 
investor plánuje stavbu umístit, není pro stavbu ideální zejména z hlediska zachování stávající 
vzrostlé zeleně. Dále vyslovil názor, že tento prostor je třeba podrobit úpravám a vytvořit zde 
více zelené plochy a nikoli prostor zastavět. L. Hanzlík navrhl zamyslet se na nadstavbou garáží. 
Starosta navrhl možnost oslovit majitele rozestavěného objektu v lokalitě Polabiny III. Členové 
rady neměli na hosta další otázky a ten jednání rady v 16:45 hod. opustil. 
 
Poté pokračoval starosta, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení RMO k 18. 3. 2019 
2. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
3. Inventarizační zpráva 
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2019 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
8. Nebytové prostory 
9. Diskuse 
 
1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení RMO k 18. 3. 2019 
Zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 64 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 3 - 5, 8, 10, 43, 47 
  bez úkolu: 1, 2, 6, 7, 9, 11 – 42, 44 – 46, 48 - 63 
-ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         --- 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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2.  Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
S návrhy projektů seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 65 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 7/2019  -  Den 
dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 66 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 8/2019  -  
Organizace promenádních koncertů v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 dle přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Inventarizační zpráva 
Zprávu uvedl starosta. Poté vznesl dotaz týkající se odepsané studie z roku 2015. K zodpovězení 
dotazu byla přizvána Ing. Chudomská. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 67 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje předloženou inventarizační zprávu 
k provedené inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31.12.2018 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2019 
Se zprávou seznámil starosta. Dotaz týkající se výběru správních poplatků byl zodpovězen. Rada 
městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o čerpání rozpočtu MO Pardubice II 
k 28. 2. 2019 na vědomí. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. 
Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 68 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 
Pardubice z.s. o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře cca 10.659 m2 v 
k.ú. Pardubice z důvodu výstavby sportovního areálu Cihelna - tenisových kurtů a zázemí 
tenisového klubu. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 69 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx o směnu pozemků formou 
bezúplatných převodů: bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o 
výměře cca 50 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statuárního města Pardubice do vlastnictví 
žadatele a bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/2 vzhledem k celku 
pozemků označených jako p.p.č. 420/62 o výměře 539 m2,  p.p.č. 764/2 o výměře 674 m2, 
p.p.č. 764/3 o výměře 214 m2, vše v k.ú. Nemošice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
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vlastnictví žadatele do vlastnictví statuárního města Pardubice. Rada městského obvodu 
Pardubice II nedoporučuje realizaci této směny, zejména z důvodu nesouhlasu s převodem 
části veřejného prostranství na pozemku 3626/1 v ul. Ke Koupališti. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 70 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o odkoupení pozemku p.p.č. 4336 
o výměře 280 m2 statutárním městem Pardubice za kupní cenu dle znaleckého posudku v místě 
a čase obvyklou. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
Se zprávou seznámil starosta. Pan Drahoš vznesl dotaz, zda v minulých letech byly evidovány 
stížnosti na hluk z atrakcí. Odpověděl starosta, že byla podána jediná stížnost, která však 
nebyla shledána důvodnou, jelikož se jednalo o hluk z hokejbalového hřiště a ne z atrakcí. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 71 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s „umístěním lunaparkových atrakcí“ v ul. 
Odborářů v termínu 16.3. – 23.3. 2019 a v ul. Sluneční v termínu 23.3. – 7.4. 2019,  
provozovatel xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
Ing. Řezanina informoval o podaných žádostech o povolení zvláštního užívání veřejného 
prostranství. Projednáno jednotlivě. Před hlasováním o žádosti provozovatele Baby Village  
s. r. o. došlo k úpravě návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 72 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v ul. Lonkova 510 pro umístění předzahrádky kavárna „Lonkofka“ v termínu 1. 4. 
2019  –  31. 12. 2019, provozovatel Baby Village s.r.o., Dašická 1248, 530 03 Pardubice 
s podmínkou umístění stolků do volného prostoru a na stávající povrch bez oplocení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 73 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v ul. Bělehradská 479 pro umístění předzahrádky „Herna Pergola“ v termínu 1. 3. 
2019 – 31. 12. 2019, provozovatel xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o žádosti provozovatelky xxx došlo k úpravě návrhu na usnesení. Hlasováno o 
návrhu: 
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Usnesení č. 74 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v ul. J.Tomana 276 pro umístění předzahrádky kafíčko „Polabiny“ v termínu 1.4. 
2019 – 31.12. 2019, provozovatel xxx s podmínkou umístění stolků do volného prostoru a na 
stávající povrch bez oplocení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Nebytové prostory 
Zprávu přednesl starosta. Ing. Vitochová před hlasováním oznámila střet zájmů v této věci. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 75 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost Rybářského sportovního klubu 
Pardubice II Polabiny, z.s., IČ 701 52 454, se sídlem Brožíkova 432, 530 09 Pardubice o nájem 
garáže o výměře 24,85 m2 v ulici Bělehradská čp. 513, Pardubice a nemá námitek k uzavření 
nájemní smlouvy. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 1   
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Diskuse 
Starosta seznámil členy rady s emailem, který mu byl zaslán ze Svazu měst a obcí se žádostí o 
nominaci jednoho zastupitele do Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR. Ing.  
Weisbauer požádal o zjištění podrobností k této funkci. Bylo dohodnuto, že pokud se Ing. 
Weisbauer rozhodne pro nominaci, bude připraven materiál a zařazen na program jednání 
ZMO 17. 4. 2019. 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 65, 66 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
               místostarosta                                                                   starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 3. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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Příloha k usnesení  RMO č. 65 ze dne 18. 3. 2019 

 

Projekt č. 7/2019             Den dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 

 

Organizátor:  Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s DDM ALFA, 
Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., integrační školkou LENTILKA 
a Univerzitou Pardubice 

Cíl:                 Uspořádat veřejnou akci u příležitosti oslav Dne dětí, pořádaný pod heslem „Ať 
jsi holka nebo kluk, integraci je to fuk“ 

 
Cílová skupina: Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči, děti základních a 

mateřských škol, děti i dospělí se speciálními potřebami 
 
Organizace:     Dětský den bude rozdělen na dvě části, dopolední (9:30 – 12:00) a odpolední 

(15:00 – 19:30). Dopolední program bude určen pro děti i dospělé se speciálními 
potřebami (ze školy Svítání, Slunečnice, Lentilka apod.), ale i pro děti ze 
základních škol a mateřských školek. Odpolední program bude uspořádán pro 
širokou veřejnost, vystoupí folková skupina POUTA. 
 

Místo konání:   Areál DDM Alfa, Družby 334, Pardubice 
 
Termín:              6. 6. 2019 
 
Zveřejnění:    Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského 

obvodu, vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě, 
v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského 
obvodu 

 
Financování:  Výdaje na organizaci dětského dne hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu 

na rok 2019 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
 
Rozpočet:         50.000,- Kč 
 
Výdaje:            - dohoda o provedení práce                                             

-  služby /atrakce pro děti, kulturní vystoupení apod./                                                                                                     
-  věcné dary /sladkosti a ostatní odměny/      
-  pronájem a ostatní /pohoštění, materiál, poplatek OSA apod./ 

Úhrady 
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 

služeb a nákupů, případně nákupů v hotovosti. 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 18. 3. 2019 
usnesením č. 65. 
 
starosta                                                                      
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Příloha k usnesení  RMO č. 66 ze dne 18. 3. 2019 
 
 
 

Projekt č. 8/2019 Organizace promenádních koncertů v městském obvodě 

Pardubice II v roce 2019 

 
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 panem 

Zdeňkem Vítkem. 
 
Místo konání: Veřejné prostranství Pergola, ul. Kosmonautů, Pardubice 
 
Termín: Vybrané neděle v termínu od 16. 6. do 8. 9. 2019 /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 2019 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
 
Rozpočet:  70.000,- 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 18. 3. 2019 
usnesením č. 66.   
 
 
 
starosta                                                                                


