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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 40. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 3. 2021 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference 

  
 

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

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   --- 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2021 (informativní zpráva) 
2. Odpisový plán na rok 2021 
3. Inventarizační zpráva 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22. 3. 2021 
5. Antigenní testování zaměstnanců MO Pardubice II 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Diskuse 
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2021 (informativní zpráva) 
Se zprávou seznámil starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala čerpání rozpočtu k 28. 2. 2021 
na vědomí. 
 
 
2. Odpisový plán na rok 2021 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 378 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje odpisový plán na rok 2021 v rozsahu předloženého 
materiálu 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Inventarizační zpráva 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 379 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje předloženou inventarizační zprávu 
k provedené inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31. 12. 2020 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22. 3. 2021 
Zprávu přednesla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 380 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná:  309, 311, 318, 319, 329, 331, 332  
  bez úkolu: 308, 310, 312 – 317, 320 – 328,  330, 333 - 377 
- ponechat v evidenci  
  úkol trvá:         --- 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

5. Antigenní testování zaměstnanců MO Pardubice II 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 381 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nákupem antigenních testů pro samotestování a 
s pravidelným testováním zaměstnanců městského obvodu Pardubice II a starosty pomocí těchto testů 
v souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 382 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, SO404-přeložka kvn ŘSD“ dle 
projektové dokumentace PEN Projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice z důvodu 
uložení kabelového vedení VN do nové trasy pro investora ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl opět Ing. Řezanina, projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 383 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Služeb města Pardubic a.s., o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 1682/11, p. p. č. 1694/1, p. p. č. 1694/3, p. p. č. 
1695/1, p. p. č. 1695/3, p. p. č. 2632/1, p. p. č. 2783/97, p. p. č. 3710/1, p. p. č. 3710/9, p. p. č. 3718/3 a 
p. p. č. 3987/5, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9602-001/2020, 
spočívajícího v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve stávající 
trase uloženého v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice Lonkova a Gagarinova – oprava a 
modernizace“ za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 384 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Centra bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o o 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 629 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 
1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 52 m2, vše v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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8. Diskuse 
Ing. Weisbauer se dotázal Ing. Řezaniny, zda zkontaktoval VAK ohledně koordinace připravované akce 
Sever - centrum s plánovanou výměnou přípojek kanalizace a vody u čp. 117. Ing. Řezanina reagoval, že 
předal zjištěné kontakty projektantovi, aby se za tím účelem spojil s VAKem. 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23. 3. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


