
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
  
 
                                                        Z á p i s 

z 45. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 24. 7. 2013  
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra,  
                 Mgr. Bc. Radek Hejný /od bodu 2/ 
                 Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, VOŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program :  
1. Smlouvy  
2. Žádosti  – nakládání s pozemky 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Investice v letech 2013 a 2014 
5. Povolení noční produkce po 22. hodině  
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.6.2013 
 
1. Smlouvy 
Starosta seznámil členy rady s výsledkem výzvy k podání nabídek na seč trávníků bloku  
Polabiny 2. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 478 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ivanem Patřičným 
na zakázku „Seč trávníků v r. 2013-2014 v MO Pardubice II - blok Polabiny 2“ od  4. seče 
v ceně 586 880,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 479 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Jaroslava Čepčáře a Michala Kořínka o 
odkoupení pozemku 4335 v centru Polabin 4 městem. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 480 
Rada městského obvodu nesouhlasí s žádostí Kateřiny Prudké o nájem části pozemku 3677/1 o 
výměře 15 m2 za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení, protože se jedná 
o nedávno rekonstruované náměstí Polabiny 1 a záměr naruší stávající veřejné prostranství. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh na usnesení byl na jednání rady upraven v návaznosti na předchozí projednávání žádostí o 
výpůjčku. 
Usnesení č. 481 
Rada městského obvodu nesouhlasí se žádostí společnosti TCV Pardubice s.r.o. o rozšíření 
výměry u výpůjčky části pozemku 3855/14 z 2100 na 3440 m2 se závazkem zachování veškeré 



vzrostlé zeleně, posunutí a opravy běžeckého oválu, rozšíření účelu výpůjčky o míčové sporty 
na písku včetně zázemí (nafukovací hala, kontejner atd.), možnost zřízení vstupu pro pěší 
z Brožíkovy ulice v šíři cca 2 m ve stávajícím oplocení formou branky, užívání stávajícího 
objektu na výše uvedeném pozemku o výměře 17 m2 po dobu výpůjčky se závazkem jeho 
opravy a výpůjčku části pozemku pod uvedeným objektem a dalších 6 m2 pro přístup k tomuto 
objektu. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 482 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí Martina Havla o prodej st.p.č. 4831/1 (pozemek 
pod částí chaty ve vlastnictví žadatele). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
S podklady k řízení seznámil členy rady Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Návrh na usnesení byl upraven na jednání rady. 
Usnesení č. 483 
Rada městského obvodu nesouhlasí s dodatečným povolením stavby 4 hřišť na plážový 
volejbal se zastřešením nafukovací halou včetně plynovodní přípojky v areálu Gymnázia 
Mozartova pro žadatele TCV Pardubice s.r.o. v návaznosti na usnesení č. 458 ze dne 12.6.2013 
s tím, že   provedené úpravy v projektu považuje za nedostačující. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 484 
Rada městského obvodu nesouhlasí se stavebními úpravami objektu spojenými se změnou 
užívání - zřízení pneuservisu v místě stávající garáže u RD čp. 5 v ulici Kunětická, protože 
záměr může mít negativní dopady na obytné prostředí a je tak v rozporu s územním plánem. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Investice v letech 2013 a 2014 
Na jednání byla vedena diskuse, návrh na usnesení byl upraven. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 485 
Rada městského obvodu projednala zprávu o investicích v letech 2013 a 2014 a ukládá:  
 
1.  Vypsat výběrové řízení na 2. etapu akce Centrum Polabiny 4  
Termín: 15.8.2013 
Zajistí: Ing. Řezanina, ved. OŽPD 
 
2.  Připravit rozpočtové opatření k úpravě rozpočtové položky  v investicích – centrum  
     Polabiny 4 tak, aby byly pokryty náklady akce centrum    Polabiny 4 – 1. a 2. etapa a  
     Zbývající finanční prostředky budou převedeny do rozpočtové položky oprav komunikací,  
     příp. budou ponechány v rezervě rozpočtu. 
Termín:  15.9.2013 
Zajistí: Ing. Střižíková, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 



 
5. Povolení noční produkce po 22. hodině 
Žádost o povolení hudební produkce po 22. hodině byl projednán bez připomínek.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 486 
Rada městského obvodu povoluje společnosti Lion Teleservices CZ, a.s., IČ 26150450, se 
sídlem Erno Košťála 870, 53012 Pardubice hudební produkci po 22. hodině dne 9.8.2013 
v areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci povoluje do 02.00 hodin s podmínkou, že 
reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části města.                      
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.6.2013 
S čerpáním rozpočtu za první pololetí r. 2013 seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 487 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30.6.2013 v rozsahu přílohy k 
tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  


