
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
  

 
Z á p i s 

z 65. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 24. 9. 2014 
v 17:30 hodin v restauraci Na Palubě, Prodloužená ul. Pardubice 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Bc Radek  Hejný, Milan Drahoš  
                  /od projednávaného bodu  1./ 
                   Ing. T. Řezanina, vedoucí odboru ŽPD a M. Boháčková, tajemník 
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady s programem 
jednání.  
 
Program:  
1.  Žádosti – nakládání s pozemky 
2.  Místní komunikace a veřejná prostranství 2014 
3.  Zrušení komise Rady městského obvodu Pardubice II, odvolání předsedy a členů komise 
4.  Poskytnutí odměn členům komise rady 
5.  Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015 
6.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu 
 
Body programu byly projednávány v pořadí: 3, 4, 6, 1, 2, 5 
 
3.  Zrušení komise Rady městského obvodu Pardubice II, odvolání předsedy a členů komise 
Starosta podal návrh na zrušení komise s ohledem na končící volební období. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 702 
Rada městského obvodu v souvislosti s ukončením volebního období r. 2010 – 2014 dnem 10. října 
2014 ruší komisi rady městského obvodu pro školství, kulturu, mládež a sport a odvolává předsedu 
této komise Ing. Jaroslava Vávru a další členy komise – Mgr. Radka Hejného, Ing. Martina Mojžíše, 
Vladimíra Dudka, Lenku Kutílkovou a PaedDr. Jana Mazucha. 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4.  Poskytnutí odměn členům komise rady 
Členové rady projednali návrh na poskytnutí odměn členům komise rady pro školství, kulturu, mládež 
a tělovýchovu za činnost v roce 2014. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 703 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh předsedy komise rady pro školství, kulturu, 
mládež a sport na poskytnutí odměny za práci v komisi v roce 2014 každému členovi, který není 
členem zastupitelstva městského obvodu, a to ve výši 1000 Kč. 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu 
Starosta seznámil členy rady s plněním usnesení rady městského obvodu od poslední kontroly 
provedené v červnu 2014. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 704 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje 
usnesení vypustit z evidence  
splněná: 606, 662,675,687,698-700 
bez úkolu: 661,663-674,676-686,688-697,701 



Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
1.  Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina podal vysvětlení k jednotlivým žádostem. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 705 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí Pardubického kraje o bezúplatný převod většího množství 
pozemků kraje do vlastnictví města a naopak v rámci majetkového vypořádání po dokončení akce 
„Ověření vlastností tichých krytů vozovek na silnici III/32224 a II/324 Pardubice - ul. Poděbradská a ul. 
Hradecká“. 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 706 
Rada městského obvodu projednala žádost společnosti ALOHA, a.s. o prodej části pozemku 3710/1 o 
výměře cca 378 m2 a v severní části doporučuje pouze nájem a snížení výměry s ohledem na vlastníky 
sousedních nemovitostí a v jižní části nesouhlasí s prodejem ani nájmem větší než již schválené plochy 
s výjimkou propojení schodiště s chodníkem. 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 707 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí Jana Macáka o prodej části pozemku 3576/3 
o výměře cca 6 m2 za účelem oplocení a úpravy předzahrádky u rodinného domu. 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Místní komunikace a veřejná prostranství 2014 
Ing. Řezanina informoval o plnění plánu čerpání finančních prostředků na opravy místních komunikací 
a veřejného prostranství v r. 2014. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 708 
Rada městského obvodu bere na vědomí informativní zprávu o průběhu čerpání z položek opravy a 
udržování komunikací, péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) a investice ŽP. 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015 
Členům rady byl předložen návrh zásad pro sestavení rozpočtu městského obvodu na rok 2014, 
projednán bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 709 
Rada městského obvodu  

- projednala zásady pro sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015 
- ukládá předkládat průběžné informace o pracích na sestavení rozpočtu na jednání rady 

T: dle termínů jednání RMO 
Z: Ing. Chudomská 
Výsledek hlasování :                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin. 
 
 
 
………………………………………………….                                                                 .………..…………………………………… 
               místostarosta                                                                                                          starosta                          


