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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 22. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 3. 2. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš (od 16:35 hod.), Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, 

Ing. František Weisbauer 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 

Omluven:  Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 

Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2019 
2. Poskytování informací za rok 2019 
3. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 19. 2. 2020 
4. Vyvěšení tibetské vlajky 
5. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
6. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2019 
7. Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb 
8. Zařazení nové investice do rozpočtu na rok 2020 
9. Smlouvy 
10. Rozpočtové opatření č. 1 
11. Žádosti – nakládání s pozemky 
12. Vyjádření k územnímu řízení 
13. Diskuse 
 
1. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2019 
Zprávu uvedla tajemnice. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu o vyhodnocení petic a stížností za rok 2019 na vědomí. 
 
2. Poskytování informací za rok 2019 
Zprávu přednesla tajemnice. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu o poskytování informací za rok 2019 na vědomí. 
 
3. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 19. 2. 2020 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 217 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 19. 2. 2020 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Pardubice II od 1. 3. 2020 
4. Informativní zpráva o investičních akcích 
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 



2 z 4 

 

4. Vyvěšení tibetské vlajky 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 218 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 na budově sídla 
Úřadu městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 219 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2020 - Organizace 
promenádních koncertů v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 220 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 4/2020 -Organizace 21. 
Staročeské polabinské pouti v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 dle přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 221 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje smlouvu s firmou RYPE s.r.o. (IČ 01750496) 
o zajištění pořádání 21. Staročeské polabinské pouti – kulturní akce, která se bude konat dne 26. 9. 
2020 v městském obvodě Pardubice II.  
Cena za zajištění služeb bude vyúčtována po ukončení akce a nepřesáhne částku 95 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za rok 2019 
Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala zprávu o plnění plánu práce 
knihovny za rok 2019 na vědomí. 
 
7. Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 222 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předložený návrh Nařízení statutárního města 
Pardubice č.  X/2020, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a 
souvisejících služeb, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Zařazení nové investice do rozpočtu na rok 2020 
Starosta seznámil členy rady se záměrem zařazení nové investice do rozpočtu MO. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 223 
Rada městského obvodu souhlasí s návrhem starosty na zařazení nové investice Úpravy okolí Bajkalu – 
2. etapa do rozpočtu na rok 2020 s tím, že zastupitelstvu bude předložen návrh na financování této akce 
v rámci rozpočtového opatření č. 1, a to s využitím navýšení zdrojů v souvislosti se zapojením zůstatku 
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finančních prostředků k 31.12.2019.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Smlouvy 
Starosta informoval o veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci 
Sever – centrum. K jednotlivým nabídkám proběhla diskuse, z níž vyplynulo hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 224 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy s  xxx na zpracování projektové 
dokumentace na akci Sever – centrum s cenou 790 000,- Kč bez DPH za předpokladu, že Zastupitelstvo 
městského obvodu schválí navýšení příslušné rozpočtové položky. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
10.  Rozpočtové opatření č. 1 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 225 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 19.2.2020 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11.  Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil starosta. Mezi členy rady proběhla diskuse. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 226 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o prodej částí pozemků označených jako 
p.p.č. 3878/2 o výměře cca 25 m2, p.p.č. 3638/4 o výměře cca 115 m2, vše v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 227 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Služby města Pardubic a.s o zřízení 
služebností na částech pozemků označených jako p.p.č. 4376/1, p.p.č. 3855/10, vše v k.ú. Pardubice, v 
rozsahu geometrického plánu č. 8971-058/2018, spočívajících v umístění a provozování nově 
vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici Grusova a Křičkova, z důvodu zajištění jeho správy, 
údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12.  Vyjádření k územnímu řízení 
Projednání žádosti investora Autocentrum BARTH a.s. bylo staženo z programu, s tím, že bude 
předloženo k projednání na následujícím jednání rady. Ostatní žádosti projednány jednotlivě. Hlasováno 
o návrzích: 
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Usnesení č. 228 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby: Stanoviště kontejnerů III etapa PD  – 

„Kontejnerová stání Pardubice – SO03 Lonkova 460“; „Kontejnerová stání Pardubice – SO04 Lonkova 

463“ dle projektové dokumentace ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice pro investora 

Statutární město Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 229 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Pce, Polabiny, Fáblovka 406 – kvn 

_ROvn-FB“ dle projektové MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice pro 

investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly z důvodu posílení distribuční 

soustavy. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
13.  Diskuse 
Místostarosta požádal o přípravu zprávy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč oblastní 
pobočce SONS /IČ 65399447/, Bělehradská 384, Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu 
městského obvodu Pardubice II na rok 2020. Bylo dohodnuto, že zpráva bude připravena na mimořádné 
jednání rady dne 19. 2. 2020. 
 
Přílohy k usnesení: 219, 220 
Jednání bylo ukončeno v 17:25 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
                místostarosta                                                   starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 4. 2. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 219 ze dne 3. 2. 2020 
 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 

Projekt č. 3/2020 Organizace promenádních koncertů v městském obvodě 

Pardubice II v roce 2020 

 
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 různých hudebních žánrů ve 

spolupráci s panem Zdeňkem Vítkem, který bude zajišťovat organizaci v den 
konání koncertů. 

 
Místo konání: Veřejné prostranství na Pergole, ul. Kosmonautů, Pardubice 
 
Termín: Vybrané neděle v termínu od 14. 6. do 6. 9. 2020 (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 2020 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
 
Rozpočet:  100.000,- Kč 
 
Výdaje:  - dohoda o provedení práce                                    

- služby – úhrady koncertů                                             
- poplatky OSA                                                                    
- ostatní /věcné dary, občerstvení 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 3. 2. 2020 
usnesením č. 219.   
 

 
starosta                                                                                
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                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 220 ze dne 3. 2. 2020 
 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 
 

 

Projekt č. 4/2020  Organizace 21. Staročeské polabinské pouti v městském 

obvodě Pardubice II v roce 2020 

Organizátor:  Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 

Cíl:   Pokračovat v tradici organizace kulturní akce Staročeské polabinské pouti 
v městském obvodě  

Cílová skupina: Občané městského obvodu  

Organizace: Městský obvod zorganizuje pouť jako vlastní aktivitu ve spolupráci s firmou RYPE 
s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o zajištění pořádání kulturní akce 

Místo konání:  Veřejné prostranství – Park Jiřího Srbka, Pardubice 

Termín: Sobota 26. 9. 2020 (8:00 – 22:00 hodin) 

Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského 
obvodu, v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách 
městského obvodu, na výlepových plochách Služeb města Pardubic, a. s. a 
v prostředcích MHD 

Financování: Výdaje na organizaci Staročeské polabinské pouti hradí městský obvod 
Pardubice II z rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet: 380.000 Kč 
Rozpočet bude navýšen o finanční dary a příjmy z reklamní činnosti, které budou 
účelově užity na Staročeskou polabinskou pouť 2020. 

Výdaje:  Dle realizace uzavřené smlouvy o zajištění kulturní akce s dodavatelem (RYPE 
s.r.o.) nepřesáhne 95.000 Kč, ostatní dle objednávek a smluv uzavřených 
městským obvodem (služby, dohody, občerstvení, materiál, dary, OSA a další).  

Úhrady:  Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 
služeb, dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení 
prací apod. 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 3. 2. 2020 
usnesením č. 220. 

starosta                                                                                


