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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 12. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 26. 6. 2019 
v 16:30 hodin v salónku restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 

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

16:40 hod.) 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 

Omluven: Ing. František Weisbauer 
 

Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Změna odpisového plánu na rok 2019 
2. Smlouva o výpůjčce 
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 26. 6. 2019 
4. Smlouvy 
5. Diskuse 
 
 
1. Změna odpisového plánu 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 112 
Rada městského obvodu schvaluje odpisový plán na rok 2019, který nahrazuje odpisový plán 
schválený dne 1.4.2019, a to v rozsahu předloženého materiálu. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Smlouva o výpůjčce 
Se zprávou seznámila členy rady tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 113 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce k užívání 2 ks 
vývěsních skříněk v ul. Ohrazenická, Pardubice s firmou Charon – Jitka Filipová s.r.o., se sídlem 
Kyjevská 39, 530 03 Pardubice za účelem zveřejňování oznámení o úmrtí občanů z Městského 
obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 26. 6. 2019 
Zprávu uvedla tajemnice. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 114 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  



2 z 2 
 

  splněná: --- 
  bez úkolu: 64 – 87, 89 - 102 
-ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         88 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 115 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Obnova 
živičného krytu Prodloužená se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v ceně 495 000,- 
Kč bez DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
Starosta informoval členy rady, že městskému obvodu byl doručen návrh na úpravu OZV  
č. 12/2016, kterou se vydává Statut města Pardubic. V průběhu července dojde k analyzování 
navrhovaných změn jednotlivými odbory úřadu v rámci vykonávaných agend. Poté bude 
připraven materiál k projednání v RMO a dále i k projednání v ZMO dne 18. 9. 2019.  
Dále došlo k upřesnění termínů jednání RMO v průběhu letních prázdnin. Jednání rady 
proběhne ve středu 24. 7. 2019 od 16 hodin v budově ÚMO a v pondělí 12. 8. 2019 od 16 hodin 
v budově ÚMO. 
 
 
Přílohy k usnesení: --- 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
                místostarosta                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 27. 6. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 


