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Z á p i s 
ze 70. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 27. 6. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová 
                    Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Projekt na organizaci Dne dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2018 
2. Žádosti - nakládání s pozemky 
3. Vyjádření k návrhu územního plánu 
4. Smlouvy 
5.   Diskuse 
 
 
1. Projekt na organizaci Dne dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2018 
Starosta seznámil členy rady s návrhem projektu na organizaci dětského dne v městském obvodě 
včetně financování. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 741   
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 9/2018  -  Organizace Dne dětí 
v městském obvodě Pardubice II v roce 2018 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Žádosti - nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. Projednáno 
jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 742   
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s. o 
směnu pozemků formou bezúplatných převodů, a to 
- bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 
Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice 
- bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 
Pardubice do vlastnictví spol. HARMONY CLUB HOTELY, a.s. 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s převodem pozemku p.p.č. 4368/4 dotčeného 
výpůjčkou za účelem výstavby Centra bydlení pro seniory do dokončení této stavby, resp. do ukončení 
výpůjčky a doporučuje mezitím dohodnout se žadatelem vyváženou směnu s ohledem na odlišné 
funkční zařazení požadovaného a nabízeného pozemku dle územního plánu. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 



2 z 3 
 

Usnesení č. 743   
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost Spolku PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, z.s. 
o výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 355/14 o výměře 7.137 m2 v k.ú. Pardubice za 
účelem provozování Pardubického letního kina Pernštejn na dobu 10 let. K žádosti se vyjádří po 
skončení 13. ročníku letního kina (v měsíci září).  
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1     
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k návrhu územního plánu 
Starosta a Ing. Řezanina seznámili členy rady s návrhem územního plánu Pardubice včetně vypořádání 
s připomínkami městského obvodu. Vedena diskuse.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 744   
Rada městského obvodu Pardubice II se seznámila s návrhem územního plánu Pardubice a má k němu 
následující připomínky:  
a) Objekty pro parkování (hromadné garáže) v obvodu zachovat i nadále pro tento účel (DS). V návrhu 
ÚP je způsob využití SO. Jedná se o objekty v ulicích Mladých (č.p. 322),  Jiřího Potůčka - Okrajová, 
Valčíkova (č.p. 333), Ležáků (č.p. 348), Kpt. Bartoše (č.p. 457) a Lidická (č.p. 541) 
Odůvodnění: S ohledem na čím dál větší nedostatek parkovacích míst v obvodu považujeme za nutné 
zachovat způsob využití těchto objektů i nadále pro parkování. Již nyní jsme zaznamenali snahy 
o změnu způsobu využití některých těchto objektů. 
b) Zachovat pás zeleně mezi stávající zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové Cihelny dle 
platného územního plánu.  
Odůvodnění: Jedná se o dlouhodobě stabilizovanou plochu zeleně, kterou považujeme za vhodné 
zachovat ve stejném rozsahu jako v platném územním plánu. 
c) Zachovat plochy krajinné zeleně v rozsahu dle platného územního plánu na rozvojových plochách 
435-Z a 459-Z a dále pak vytvořit koridor zeleně (NK nebo ZV) podél slepého ramene na rozvojové 
ploše 459-Z.  
Odůvodnění: Při respektování požadavku města na rozšíření nabídky zastavitelných ploch pro bydlení 
se domníváme, že by bylo vhodné zachovat podél slepého ramene Labe koridor zeleně a nerozšiřovat 
zastavitelnou plochu až téměř ke břehu.  
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Ing. Řezanina seznámil členy rady s výsledkem podaných nabídek na realizaci veřejné zakázky. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 745 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Chodníky v parku J. Srbka“ předložil dodavatel XXX a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 630 903,92 Kč včetně DPH za podmínky, že 
Zastupitelstvo MO Pardubice II schválí navýšení příslušné položky rozpočtu. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5.   Diskuse 
Z důvodu čerpání dovolených členy rady městského obvodu byl zrušen termín jednání rady dne 19. 7. 
2018, nově stanoven termín 26. 7. 2018 v 15:00 hodin, termín jednání 9. 8. 2018 se ruší bez náhrady. 
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Příloha k usnesení č. 741 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 28. 6. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 
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                                                                                                                      Příloha k usnesení RMO č. 741 ze dne 27. 6. 2018 
 

Projekt č. 9/2018             Organizace Dne dětí v městském obvodě Pardubice II  

                                       v roce 2018 

 
Organizátor:    Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s DDM ALFA, Základní 

školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., integrační školkou LENTILKA a Univerzitou 
Pardubice 

 
Cíl:                Uspořádat veřejnou akci u příležitosti oslav Dne dětí, dětský den bude pořádaný pod 

heslem „Ať jsi holka nebo kluk, integraci je to fuk“ 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči, děti základních a mateřských škol, 

děti i dospělí se speciálními potřebami 
 
Organizace:    Městský obvod zorganizuje Dětský den ve spolupráci s DDM Alfa, Základní školou a 

Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., integrační školkou LENTILKA a Univerzitou Pardubice 

Dětský den bude rozdělen na dvě části dopolední (9:30 – 12:00) a odpolední (15:00 – 
19:30), dopolední program bude určen pro děti i dospělé se speciálními potřebami (ze 
školy Svítání, Slunečnice, Lentilka apod.), ale i pro děti ze základních škol a mateřských 
školek, odpolední program bude uspořádán pro širokou veřejnost, vystoupí folková 
skupina POUTA. 
 

Místo konání:   Areál DDM Alfa, Družby 334, Pardubice 
 
Termín:              6. 9. 2018 
 
Zveřejnění:   Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě, v Pravobřežním 
zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu 

 
Financování:     Výdaje na organizaci dětského dne hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 

2018 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále 
 
Rozpočet:          50.000,- Kč 
 
Výdaje:             - dohoda o provedení práce                                             

- služby /atrakce pro děti, kulturní vystoupení apod./                                                                                                     
- věcné dary /sladkosti a ostatní odměny/      
- pronájem           
- ostatní /pohoštění, materiál, poplatek OSA apod./ 

Úhrady 
výdajů:            Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb a 

nákupů, případně nákupů v hotovosti 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 27. 6. 2018 usnesením 
č. 741. 
 
 
starosta                                                                      


