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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 30. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 18. 5. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Milan Drahoš 

/od 16:40 hod/ 
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. T. Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání.  
 
Program:  
1.   Žádosti – pozemky 
2.   Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2015 
3.   Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2016 
4.   Poskytnutí peněžitých darů 
5.   Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2016 
6.   Prodloužení dočasně zřízeného pracovního místa střediska úklidových prací 
7.   Jmenování člena komise rady městského obvodu 
8.   Povolení noční produkce po 22. hodině 
9.   Umístění lunaparků 
10.   Diskuse 
 
1. Žádosti – pozemky  
Ing. Řezanina podal k žádostem potřebné informace. Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o 
návrzích:  
Usnesení č. 330 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti TULIPÁN reklama a 
propagace s.r.o. o změnu nájemce u smlouvy o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o 
rozměru 5,1 m x 2,4 m na části pozemku 3647/29 a 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru 
5,1 m x 2,4 m na části pozemku 3647/31 z                            .  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 331 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti                    ,                         ,                             
,                  ,                        , společnosti IQ invest, s.r.o. a                  o odkoupení  p.p.č. 1629/4 o výměře 
1738 m², p.p.č. 1629/8 o výměře 9067 m², p.p.č. 1629/9 o  výměře 41 m², p.p.č. 1629/10 o výměře 423 
m², p.p.č. 1629/11 o výměře 564 m², p.p.č. 1636/8 o výměře 7731 m² k.ú. Pardubice za cenu 1.000,- 
Kč/m2 (tj. celkem 19.564.000,- Kč) do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 332 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost upravené žádosti společnosti ALOHA, a.s. o 
prodej části p.p.č. 3710/1 o výměře cca 144 m2 k.ú. Pardubice a souhlasí s prodejem pozemku v jižní části 
pouze podél budovy, nikoliv podél vjezdu.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
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Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 333 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. o 
nájem a prodej části p.p.č. 3710/8 o výměře cca 87,5 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby parkovacích 
míst sloužících prodejnám v přízemí administrativní budovy (Bělehradská 582) protože se nejedná o 
koncepční urbanistické řešení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti                              , o odkoupení části  
p.p.č. 1621/1 o výměře cca 1065 m2, p.p.č. 2676/10 o výměře 19 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za cenu obvyklou, která by byla stanovena před znehodnocením pozemku, 
a o úhradu všech související ch finanční nákladů spojených s převodem části výše uvedeného pozemku 
(vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku, zápis do katastru nemovitostí). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 2 proti 2 zdržel se 1    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 334 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti EDERA Group a.s., o zřízení 
věcného břemene na části p.p.č. 3677/1 k.ú. Pardubice za účelem uložení a provozování optického kabelu 
v rámci stavby „Metropolitní optická síť – Kosmonautů“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2015 
M. Boháčková informovala o materiálech závěrečného účtu; vysvětlila výsledky zjištěné při kontrole 
hospodaření, materiál bude předložen k projednání v zastupitelstvu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 335 
Rada  městského obvodu 
- bere na vědomí návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2015 v rozsahu 

předloženého materiálu 
- ukládá předložit návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2015  

k projednání zastupitelstvu a doporučuje jeho schválení 
T: 29.6.2016 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2016 (informativní zpráva) 
M. Boháčková informovala o čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2016.  
Bez usnesení, rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
Starosta odůvodnil podání dalších návrhů na poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městského obvodu na 
rok 2016. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 336 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč                                              , Pardubice, 

z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2016 
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- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 337 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000 Kč Mateřské škole Odborářů Pardubice Polabiny 

III, odborářů 345, Pardubice 
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 4.000 Kč z rezervy místostarosty 

městského obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2016 
rozpočtovým opatřením č. 3 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 338 
Rada městského obvodu neschvaluje požadavek ředitele Domova pro seniory v Heřmanově Městci na 
pomoc při financování sociálních služeb seniorů. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2016 
Starosta informoval o podané žádosti na akci pro seniory. Radě městského obvodu je předloženo 
k rozhodnutí o poskytnutí dotace bez projednávání v komisi ŠKMS. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 339 
Rada městského obvodu  

− schvaluje poskytnutí dotace dle podané žádosti o dotaci mimo vyhlášené dotační programy na rok 
2016 z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 žadateli ELIM Pardubice, křesťanská společnost pro 
diakonii  z. s., ve výši 5.000 Kč.  

− ukládá uzavřít se žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace podle vzoru schváleného usnesením č. 317 

− ukládá zařadit poskytnutí dotace do rozpočtového opatření č. 3 
T: 30. 6. 2016 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6.  Prodloužení dočasně zřízeného pracovního místa střediska  úklidových prací 
M. Boháčková odůvodnila prodloužení dočasně vytvořeného pracovního místa, kdy je tímto řešeno 
zastoupení při dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců. Projednáno bez připomínek. Hlasováno 
o návrhu: 
Usnesení č. 340 
Rada městského obvodu souhlasí s prodloužením doby dočasně vytvořeného pracovního místa /do 30. 6.  
2016/dělnické profese organizační složky Střediska úklidových prací městského obvodu Pardubice II na 
pozici dělník v dopravě do 31. 12. 2016 a stanovuje středisku přepočtený počet zaměstnanců na rok 2016 
na 7. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Jmenování člena komise rady městského obvodu 
Starosta informoval o ukončení členství v komisi ŠKMS a návrhu zástupce volební strany na nové 
zastoupení v komisi. Hlasováno o návrhu:  
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Usnesení č. 341 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- vzala na vědomí ukončení členství v komisi rady městského obvodu ŠKMS pana Ing. Ondřeje  
  Nečase dnem 25. 4. 2016 na základě vlastního rozhodnutí a  
- jmenuje členem komise rady městského obvodu  ŠKMS pana Jaroslava Hořeňovského, bytem  
  Jiřího Tomana 256, Pardubice.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8.  Povolení noční produkce po 22. hodině 
Podána informace o konání závodů dračích lodí v lokalitě městského obvodu a žádosti o hudební produkci 
po 22. hodině. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 342 
Rada městského obvodu povoluje sportovnímu klubu Dračí legie Pardubice, IČ 27029883, se sídlem 
Němčice 85, 533 52 Staré Hradiště, noční hudební produkci po 22. hodině u příležitosti konání akce 
závody Dračích lodí dne 4. 6. 2016 na nábřeží řeky Labe u loděnice pro účastníky závodů, a to 
s podmínkou, že reproduktory s hudební produkcí budou směrovány tak, aby byla hluková zátěž co 
nejmenší. Hudební produkce bude ukončena nejpozději v 02:00 hodin 5. 6. 2016. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9.  Umístění lunaparků 
Starosta informoval o žádosti k umístění lunaparku. Uvedl, že umístění bylo povoleno i v minulých letech. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 343 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – travnaté plochy v ulici 
Odborářů u MŠ (výměra cca 200 m2) za účelem umístění lunaparku v období od 30. 5. do 13. 6. 2016 (                   
). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Diskuse 
Ing. Vitochová vznesla dotaz k organizování prodeje na tržních místech na náměstíčku v Polabinách 2, 
starosta reagoval, že je podán návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku /prodej na 
tržních místech/ a změnu tržního řádu /zveřejnění dalších tržních míst/. Diskutováno bylo        
organizování „ trhů“ s prodejem farmářských produktů.  
 
Příloha usnesení č. 336, 337 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin. 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 19. 5. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 336 ze dne 18. 5. 2016 

 
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  
 
 
 
 
 
 (dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto 

 
d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 3.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 
Dárce finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy vyplatí                          v hotovosti na pokladně 
Úřadu městského obvodu Pardubice II po podpisu darovací smlouvy. 

 
III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2014 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 přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně nevyhovujících 
podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 336 
ze dne 18. 5. 2016. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                       V Pardubicích dne 
 
 
Dárce:                                         Obdarovaný: 
 
 
-----------------------------------------                                      ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                                     
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Příloha k usnesení RMO č. 337 ze dne 18. 5. 2016 

 
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  
 
Mateřská škola Odborářů Pardubice Polabiny III 
zastoupená Bc. Ivanou Vondrákovou, ředitelkou mateřské školy  
se sídlem Odborářů 345 - Polabiny III, 530 09 Pardubice 
IČ 70941921 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 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 peněžitý dar ve výši 4000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní 
účet č: 12239561/0100. 
 

III. 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 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. 337 
ze dne 18. 5. 2016. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Bc. Ivana Vondráková 


