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Odbor vnitřních věcí 
  
 
                                                         

Z á p i s 
z 43. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 26. 6. 2013  

v 17:30 hodin v restauraci Na Palubě, J. Tomana, Pardubice 
 
 

Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jaroslav Vávra,  
                 MUDr. Miroslav Šimko 
                 Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program :  
  1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
  2. Poskytnutí finančního daru 
  3. Žádosti – nakládání s pozemky 
  4. Vyjádření k územnímu řízení 
  5. Dočasné vytvoření pracovního místa 
 
1. Povolení noční produkce po 22. hodině 
Členové rady projednali žádost o povolení hudební produkce bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 467 
Rada městského obvodu povoluje společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. hudební produkci po 22. 
hodině v době konání XXIV. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 2013 
ve dnech 13.7. 2013 (sobota), 20.7.2013 (sobota) a 26.7.2013 (pátek) v areálu koupaliště 
Cihelna. Hudební produkci povoluje do 01:00 hodin s podmínkou, že reproduktory nebudou 
nasměrovány na obytné části města. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Poskytnutí finančního daru 
Starosta informoval o podané žádosti o příspěvek na setkání sportovců – seniorů. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 468 
Rada městského obvodu neschvaluje poskytnutí finančního daru  ve výši  3000 Kč panu 
Zdeňku Veselíkovi, Benešovo nám. 2442, Pardubice, na organizační zabezpečení setkání 
bývalých sportovců – seniorů, které se koná 13. září 2013.   
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
K žádostem podal informaci Ing. Řezanina. Jednotlivé návrhy na usnesení byly na jednání upraveny. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 469 
Rada městského obvodu souhlasí se žádostí i x i clubu s.r.o. o snížení finančního vyrovnání za 
směnu pozemků a odpuštění nájemného za 1. pololetí 2013. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 3 proti 0 zdržel se 2  
Usnesení bylo přijato. 
 



 
 
Usnesení č. 470 
Rada městského obvodu projednala žádost Josefa Tužila o zvýšení výměry nájmu části 
pozemku 3677/1 z 5 na 16 m2 a rozšíření účelu nájmu o umístění a provozování prodejního 
stánku se zmrzlinou a doporučuje řešit zvláštním užíváním. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
K jednotlivým žádostem podal informaci Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 471 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na přeložky horkovodu 
Hradecká ul. na pozemcích 4295  a 4288/1. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 472 
Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Prodejna LIDL 
Pardubice, ul. Bělehradská - přístavba skladu lahví a přípravny pečiva“. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Dočasné vytvoření pracovního místa 
M. Boháčková informovala radu o personálním řešení obsazení pracovišť s ohledem na odchody 
zaměstnankyň  na mateřskou dovolenou v průběhu následujících tří měsíců a potřebou zabezpečit 
zapracování  zaměstnanců nových. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 473 
Rada městského obvodu souhlasí s dočasným vytvořením pracovního místa  na posílení 
činnosti odboru vnitřních věcí z důvodu zabezpečení vybraných činností odboru, a to od 
1.8.2013 do 31.10.2013. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin. 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  


