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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 24. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 16. 3. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer 

Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:  Milan Drahoš 
 
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 29. 2. 2020 
2. Inventarizační zpráva 
3. Odpisový plán na rok 2020 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
5. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
6. Poskytnutí peněžitého daru 
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 16. 3. 2020 
8. Nařízení o placeném stání 
9. Smlouvy 
10. Žádosti – nakládání s pozemky 
11. Vyjádření k územnímu řízení 
12. Vyjádření ke zvláštnímu užívání – STAŽENO Z PROGRAMU 
 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 29. 2. 2020 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
2. Inventarizační zpráva 
Zprávu přenesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 235 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje předloženou inventarizační zprávu 
k provedené inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31. 12. 2019. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Odpisový plán na rok 2020 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 236 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje odpisový plán na rok 2020 v rozsahu předloženého 
materiálu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 237 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v rozsahu přílohy 



2 z 4 
 

k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Zprávu uvedl starosta. Informoval, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není jisté, zda se 
jednotlivé akce budou konat. Projednáno jednotlivě bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 238 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 5/2020 – Organizace 
volejbalového turnaje v městském obvodě dle přílohy k tomuto usnesení.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 239 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 6/2020 – Jarní koncert v 
Arše dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 240 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 7/2020 – Polabinské 
čarodějnice dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 241 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 8/2020 - Den dětí 
v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Poskytnutí peněžitého daru 
Starosta uvedl zprávu. Před hlasováním byla panem Hanzlíkem navržena částka peněžitého daru ve výši 
10 000 Kč. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 242 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč spolku Péče o duševní zdraví – středisko 

Výměník z. s., IČ 71238514, Mladých 325, Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II na rok 2020. 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 16. 3. 2020 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 243 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 140, 141, 143, 166, 167, 174, 179, 180, 181 – 202, 204 - 216 
  bez úkolu: 137 – 139,142, 144 – 165, 168 – 173, 175 – 178, 203 
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-ponechat v evidenci  
  úkol trvá:         --- 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

8. Nařízení o placeném stání 
Zprávu přednesl starosta. Proběhla diskuse ohledně zvýhodněné celodenní sazby na parkovišti LI/4. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 244 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předložený návrh novely Nařízení statutárního města 
Pardubic č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích a návrh novely Ceníku placeného stání 
na místních komunikacích a požaduje na parkovišti LI/4 (nábř. Václava Havla) zavést zvýhodněnou 
celodenní sazbu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Smlouvy 
Zprávu uvedl starosta. Proběhla diskuse, v níž došlo ke zvážení dalších možností zajištění sečí. Bylo 
rozhodnuto, že navrhovaná varianta je pro městský obvod nejschůdnější. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 245 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se Službami 
města Pardubic se Službami města Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v letech 2019 až 2022 v MO 
Pardubice II“, jehož předmětem je úprava četnosti, způsobu a ceny sečí (maximální roční cena 
3 668 566,33 Kč včetně DPH) za předpokladu, že Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schválí 
navýšení příslušné rozpočtové položky. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení 
při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 246 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o nájem pozemku označeného jako st.p.č. 
9881 o výměře 18 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře 54 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení a umístění venkovního 
posezení.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 247 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Pardubického spolku historie železniční 
dopravy o změnu smlouvy o výpůjčce pozemků, a to o rozšíření předmětu výpůjčky a o prodloužení 
doby platnosti smlouvy:  
-výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 4329/3 o výměře 182 m2, p.p.č. 4329/2 o výměře 1.146 m2, 
p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/6 o výměře 10 m2, p.p.č. 
3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 18 m2, p.p.č. 3839/3 o 
výměře 128 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 3848/2 o výměře 48 m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 
553 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 61 m2, p.p.č. 3839/4 o výměře 371 m2, p.p.č. 3839/2 o výměře 42 m2, 
p.p.č. 3838/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Pardubice, části pozemku 
označeného jako p.p.č. 627/5 o výměře 6 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, za účelem výstavby  a 
provozování areálu rozšířeného Muzea Rosice nad Labem – zpevnění ploch, výstavby a provozování 
objektu remízy, stavby vlečky a zázemí železničního muzea, 
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- prodloužení doby platnosti smlouvy o výpůjčce na dalších 12 let. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 248 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „SO 101.2 Optické trasy“ dle 

projektové dokumentace PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pro zhotovitele Valbek, spol. 

s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3, investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, 

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 z důvodu uložení optotrubek do středového pásu silničního tělesa 

veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 249 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s návrhem na umístěním stavby „Cyklistická stezka do 

průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště“ dle projektové dokumentace VDI Projekt s.r.o., 
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha pro investora Statutární město Pardubice z důvodu výstavby nové 
cyklistické stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů po levé straně silnice II/324 (ul. Hradecká) ve 
směru na Staré Hradiště. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Vyjádření ke zvláštnímu užívání – STAŽENO Z PROGRAMU 
 
 
 
Přílohy k usnesení: 237, 238, 239, 240, 241, 242 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
 Ing. František Weisbauer - člen rady                                          starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 17. 3. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
 

Rozpočtové opatření č. 2 

 
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu se nemění. 

  

 

2. Výdajová část rozpočtu se nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami v rámci kapitoly 

kultura: 

  

• položka masopust se snižuje o            20,0 tis. Kč         

− akce se kvůli nepříznivému počasí neuskutečnila, převážnou část plánovaných výdajů je proto 

navrženo přesunout na Polabinské čarodějnice 

 

• položka Polabinské čarodějnice se navyšuje o            20,0 tis. Kč         

− přesun z výše uvedené položky, z prostředků bude pořízena plakátová tabule a nějaká atrakce 

pro děti (např. kolotoč) 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 

 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 

 
 



Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 237 ze dne 16.3.2020

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 31 374,4 31 374,4

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (40 246,1) (40 246,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 866,7) (-8 866,7)

(dohled hasičů MO Pce I na Staroč. polabinské pouti - transfer na MmP) (-5,0) (-5,0)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 11 200,0 11 200,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

 - poplatek za odpady 9 700,0 9 700,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 200,0 200,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0

Příjmy ostatní 10,0 10,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 750,0 750,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  44 134,4 44 134,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 27 344,8 27 344,8

CELKEM 71 479,2 71 479,2

SOCIÁLNÍ FOND -527,0 -527,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 70 952,2 0,0 70 952,2

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2020

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 2

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

(po rozpočtovém opatření č. 2)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  14 938,0 14 938,0

Platy zaměstnanců 7 000,0 7 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 955,0 2 955,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 250,0 250,0

Drobný dlouhodobý majetek 220,0 220,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 140,0 140,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 90,0

Ostatní služby 643,0 643,0

 -  příspěvek na stravování (143,0) (143,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 200,0 200,0

Cestovné 30,0 30,0

Pohoštění 30,0 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 10,0

Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 750,0 750,0

Stavební úpravy pokladny 300,0 300,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 717,0 15 717,0

Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) 30,0 30,0

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       80,0 80,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 7 000,0 7 000,0

- zeleň (4 300,0) (4 300,0)

- seč trávníků (2 700,0) (2 700,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 800,0

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0 1 600,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 050,0 2 050,0

- sluneční pláž (500,0) (500,0)

- kontejnerové stání Lidická (500,0) (500,0)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0) (300,0)

- drobné investice (400,0) (400,0)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) (350,0) (350,0)

Středisko úklidových prací 3 097,0 3 097,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 795,0 2 795,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 155,0 155,0

  - energie (voda, el. energie) 30,0 30,0

  - ostatní služby 97,0 97,0

    - příspěvek na stravování (67,0) (67,0)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (30,0)
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  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 26 363,0 26 363,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 500,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Investice - doprava 21 773,0 21 773,0

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu (7 300,0) (7 300,0)

- Gagarinova (4 208,0) (4 208,0)

- Sever - centrum - PD (900,0) (900,0)

- Brožíkova - 2. etapa (5 400,0) (5 400,0)

- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová (1 300,0) (1 300,0)

- J. Potůčka - PD (200,0) (200,0)

- K. Šípka - PD (65,0) (65,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 200,0) (2 200,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (200,0)

33 DOTACE A DARY 325,0 325,0

Rezerva na dotace 280,0 280,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA 2 445,0 0,0 2 445,0

Knihovna 1 202,0 1 202,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 795,0 795,0

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 55,0 55,0

- ostatní služby 112,0 112,0

   - příspěvek na stravování (17,0) (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (95,0) (95,0)

- opravy a údržba 70,0 70,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 100,0 100,0

Staročeská pouť 380,0 380,0

Vánoční akce 300,0 300,0

Masopust 25,0 -20,0 5,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 5,0

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Polabinské čarodějnice 31,0 +20,0 51,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 130,0

Besedy s občany 5,0 5,0

Rezerva na akce obvodu 50,0 50,0

REZERVY                                                                      11 164,2 11 164,2
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Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 11 069,2 11 069,2

VÝDAJE   CELKEM 70 952,2 0,0 70 952,2

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 2

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 527,0 527,0

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 113,7 113,7

PŘÍJMY CELKEM 640,7 640,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 233,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 70,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 35,0 35,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 170,7 170,7

VÝDAJE CELKEM 640,7 640,7

na rok 2020

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 2)
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Projekt č. 5/2020            Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II ve spolupráci 

s Univerzitou Pardubice   
 
Cíl: Organizace volejbalového turnaje o pohár starosty městského obvodu finančně 

podpoří spolek Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s. Spolek pomáhá 
žít lidem s duševní nemocí, aby mohli žít spokojeně, samostatně a zvládali běžný 
život ve společnosti. Středisko Výměník zaměstnává především lidi, kteří mají 
zkušenost s duševním onemocněním, ale i s jiným zdravotním hendikepem. 

 
                           Finanční podporou budou vybrané účastnické poplatky od jednotlivých družstev 

(minimální poplatek 1.200 Kč za družstvo), vybrané finanční prostředky budou 
poskytnuty na charitativní účely. 

 
Účastníci: Volejbalová družstva přihlášená do turnaje - předpoklad účasti 12 – 16 družstev 
 
Organizace: Městský obvod společně s Univerzitou Pardubice  
 
Termín: 4. 4. 2020 (8–17 hodin) 
                            
Zveřejnění: Formou letáčků o konání turnaje v městském obvodě, facebook, webové stránky 
               
Financování: Univerzita Pardubice poskytne zázemí – pronájem tělocvičny pro uvedený 

volejbalový turnaj zdarma. Ostatní výdaje organizace turnaje budou hrazeny 
z rozpočtu na rok 2020 podle zpracovaného rozpisu, jak je uvedeno dále. 

                             
Rozpočet: 5.000,- Kč 
 
Výdaje: - pořízení pohárů pro vítěze 
 - náklady na dohody o provedení práce spojené s vlastním zabezpečením a 

řízením turnaje a na práce rozhodčích 
                             
Úhrady  
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů 

v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce. 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 16. 3. 2020 
usnesením č. 238. 
 
starosta 
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Projekt č. 6/2020           Jarní koncert v Arše 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s ELIM Pardubice 

a Církví bratrskou Pardubice  
 
Cíl: Rozšířit občanům městského obvodu možnost kulturního vyžití 
 
Účastnící: Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod spolu s ELIM Pardubice a Církví bratrskou Pardubice zorganizuje 

vystoupení Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk. ELIM Pardubice a 
Církev bratrská Pardubice zajistí organizaci akce v místě konání, městský obvod 
uhradí výdaje s akcí spojené. 

                             
Termín: 27. 4. 2020 od 18 hodin 
                            
Zveřejnění: Formou plakátů do vývěsek městského obvodu, do Seniorklubu Archa, na 

webových stránkách městského obvodu, na facebooku, prostřednictvím klubů 
seniorů 

               
Financování: Výdaje na organizaci Jarního koncertu v Arše hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu na rok 2020. 
                             
Rozpočet: 7.000,- Kč 
 
Výdaje: -     občerstvení pro účinkující 

- pronájem 
- ostatní výdaje spojené s organizací akce 

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

služeb a nákupů v hotovosti. 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 16. 3. 2020 
usnesením č. 239. 
 
 
starosta                                                                                
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Projekt č. 7/2020             Polabinské čarodějnice 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
                  
Cíl: Pokračovat v zavedené tradici u příležitosti zachování lidového zvyku pálení 

čarodějnic – oslava příchodu jara.  
 
Účastníci: Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje akci pálení čarodějnic na území městského obvodu, 

konkrétně na louce v areálu letního kina na pravém břehu Labe. Stavbu hranice 
a požární zabezpečení zajistí dobrovolní hasiči. Součástí akce bude soutěž o 
nejhezčí čarodějnici a soutěže pro děti. K poslechu bude hrát živá hudba, 
účastníci si budou moci na místě zakoupit buřty a další občerstvení.  

 
Termín: 30. 4. 2020 (17–21 hodin) 
                            
Zveřejnění: Zpravodaj, formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce 

v budově úřadu městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, 
formou letáčků do základních a mateřských škol v městském obvodě, na 
facebooku 

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

2020.  
                             
Rozpočet: 51.000,- Kč 
 
Výdaje: - dřevo na hlavní hranici + menší ohýnky  
   - zajištění toalet 
              - požární zabezpečení 
              - materiál, odměny pro děti 
              - hudební produkce, OSA, atd. 
                     
Úhrady  
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů 

v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce  
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 16. 3. 2020 
usnesením č. 240.   
 
starosta                         
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Projekt č. 8/2020             Den dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 

 

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, 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: 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: 4. 6. 2020 
 
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 2020 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 a 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 16. 3. 2020 
usnesením č. 241. 
starosta                                                                      



Příloha k usnesení RMO č. 242 ze dne 16.3.2020 
 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s. 
zastoupené MUDr. Petrem Hejzlarem, ředitelem 
se sídlem Mladých 325, 530 09 Pardubice 
IČ 71238514 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 10.000,- Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní 
účet č.: xxx. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 242 ze dne 
16. 3. 2020. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   MUDr. Petr Hejzlar 


