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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 52. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 19. 7. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová  
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD   
Omluven: Milan Drahoš 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. 
 
Program:  
1. Poskytnutí peněžitého daru 
2. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2017  
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Umístění reklamních zařízení 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 6. 2017 
6. Smlouvy 
7. Diskuse 
 
Na jednání rady městského obvodu se dostavil po předchozím ohlášení pan XXX ve věci podání informace 
k záměru budoucí investice do bistra na Cihelně v ul. U Josefa, kterým je vlastníkem, ale pozemek ve 
vlastnictví města má v pronájmu. Současně oznámil záměr pozemek odkoupit. S ohledem na předchozí 
žádosti majitelů bistra o odkoupení předmětného pozemku, kdy městský obvod nesouhlasil s prodejem, se 
dotázal na důvody nesouhlasu. Starosta uvedl, že se postupně v městském obvodě provádějí rekonstrukce 
dílčích částí v souladu s programem rozvoje městského obvodu zpracovávaném na každé volební období. 
V tomto volebním období s rekonstrukcí není uvažováno, další program rozvoje bude připravován a 
schvalován novým zastupitelstvem městského obvodu po komunálních volbách v r. 2018. Bylo 
konstatováno, že vzhled veřejného prostoru, kde je bistro umístěno, je zastaralé a může být do programu 
rozvoje na příští volební období zařazeno a prodej části pozemku není vhodný.                              
 
Body programu byly projednávány v pořadí 3, 1, 2, 4 - 6.  
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
Žádosti o vyjádření byly projednány jednotlivě. 
K projednávání žádosti o vyjádření k územnímu řízení ke stavbě zastřešené kočárkárny s kolárnou u objektu 
U Josefa 154 se dostavil zástupce investora Centrum logopedie, požádal o přehodnocení nesouhlasného 
stanoviska městského obvodu z listopadu 2016. Zástupce hovořil o aktivitách organizace v rámci zajišťování 
logopedických služeb. Pronájem pozemku je městem schválený. Nesouhlas byl z architektonických důvodů. 
Bylo konstatováno, že v návrhu přístřešku nedošlo k žádné změně. Vedena byla diskuse k umístění 
přístřešku, vzhledu, o možných reakcích obyvatel bytového domu v těsné blízkosti. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 547 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou zastřešené kočárkárny s kolárnou u objektu U 
Josefa 154 na části pozemku p.p.č. 3638/4 o výměře 14 m2 k.ú. Pardubice investora Centrum logopedie 
s.r.o. za podmínky doložení souhlasného stanoviska OHA MmP. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Žádost o vyjádření ke změně stavby byla projednána bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 548 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Změna stavby skladu – přístavba expedičního 
skladu z roku 2014“ dle projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP zpracované XXX v 06/2017, investor 
JIP majetková, s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Poskytnutí peněžitého daru 
Odůvodnění poskytnutí daru sdělil členům rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 549 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5000 Kč Univerzitě Pardubice /IČ 00216275/, Studentská 

95, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2017 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
 Usnesení bylo přijato. 
 
2. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2017  
Starosta podal informace o činnosti knihovny městského obvodu v I. pololetí letošního roku, byla vedena 
diskuse o účasti dětí v jednotlivých aktivitách. Současně byla podána informace o ukončení výběrového 
řízení na zateplení areálu DDM ALFA, kde je knihovna umístěna. Zatím nemáme informaci o termínu prací 
v budově knihovny. Vzato na vědomí. 
 
4. Umístění reklamních zařízení 
Žádost na umístění reklamních zařízení byla projednána, vedena diskuse, zda je žádoucí rozšiřovat reklamní 
plochy v městském obvodě. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním reklamních zařízení o ploše 4 m2 a výšce 4 m dle 
žádosti XXX na chodnících  

- před budovou J. Tomana 276 
- před centrem Odborářů 346 
- před cestovní kanceláří Datour v ul. Npor. Eliáše 
- v Mozartově ul. u centra Dana 

v době od 20. 9. 2017 do 18. 10. 2017 s podmínkou, že stavba zařízení bude schválena stavebním úřadem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 2 proti 1 zdržel se 1    
Usnesení nebylo přijato. 
 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 6. 2017 
Projednáno bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
6. Smlouvy 
Členové rady se seznámili s výsledkem nejvýhodnějších nabídek na dvě veřejné zakázky. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 550 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Družby – 2. etapa“ předložil dodavatel Agrostav Pardubice, a.s. a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 3 912 919,80 Kč včetně DPH za podmínky,  
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že Zastupitelstvo MO Pardubice II schválí navýšení příslušné položky rozpočtu. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 551 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Živičné opravy 2017“ předložil dodavatel HOLD, s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 2 066 795,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
7. Diskuse 
- informace k průběhu investiční akce v ul. Mladých 
- informace o zaslané žádosti o finanční podporu spolku HEWER, organizaci poskytující asistenční služby 
občanům v Pardubicích po nepřiznání dotace z rozpočtu městského obvodu na rok 2017; stejně jako při 
projednávání návrhů na poskytnutí dotací v I. i ve II. kole v r. 2017 opětovně bylo konstatováno, že spolek  
je dotován krajem /v r. 2017 - 2.256 tis. Kč/, městem Pardubice /v r. 2007- 427 tis./. V rámci města 
zabezpečuje sociální oblast město a je financována přímo z rozpočtu města. Při stanovení podílů 
financování kompetencí městských obvodů nebylo financování sociální oblasti zahrnuto, městský obvod tak 
financuje statutem vymezené činnosti. Rozpočty městských obvodů jsou součástí rozpočtu města.                  
 
 
Příloha k usnesení č. 549 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                         člen rady                                                                                               starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 7. 2017 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 549 ze dne 19. 7. 2017 

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  
 
Univerzita Pardubice 
zastoupená prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem 
se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČ 00216275 
(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 5000 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, občanský zákoník, v platném znění. 
 
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. 549 ze dne 
19. 7. 2017. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 


