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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 29. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 3. 8. 2020 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová (od 16.35 h) 
  Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
Omluveni:  Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Nepřítomen: Ing. František Weisbauer 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2020 
2. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2020 
3. Rozpočtové opatření č. 4 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
5. Dodatky k projektům na organizaci akcí městského obvodu 
6. Smlouvy 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
8. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
10. Diskuze 
 
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2020 
Zprávu uvedl starosta a následně dal prostor pro dotazy. Proběhla diskuze ohledně vývoje ekonomiky  
a daňových příjmů v příštím roce. 
Materiál byl vzat radou na vědomí. 
 
2. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2020 
Se zprávou seznámil přítomné opět starosta, materiál byl projednán bez připomínek a vzat na vědomí. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 4 
S rozpočtovým opatřením seznámil členy rady starosta a poté otevřel diskuzi. 
Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
 
Usnesení č. 278 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
Návrh na poskytnutí jednotlivých darů přednesl starosta, po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování  
o návrzích: 
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Usnesení č. 279 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. /IČ 

26600285/, Bělehradská 389, 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. 
 
Usnesení č. 280 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 7.000 Kč spolku SKV Pardubice NEZLOMENI z. s. /IČ 

22909711/, Bělehradská 513, 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. 
 
5. Dodatky k projektům na organizaci akcí městského obvodu 
Starosta odůvodnil navržení dodatků a otevřel diskuzi. Projednáno bez připomínek, hlasováno  
o jednotlivých návrzích: 
 
Usnesení č. 281 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k 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. 282 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k 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. 283 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1 k 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. Smlouvy 
Starosta seznámil přítomné s výsledkem poptávky na zpracování projektové dokumentace a s návrhem 
na uzavření smlouvy se společností s nejvýhodnější cenou. Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu 
usnesení: 
 
Usnesení č. 284 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace na akci Mladých – jih se společností PRODIN a.s. v ceně 429 187,- Kč včetně DPH. 
Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
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7. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. K bodu otevřel diskuzi, poté bylo přistoupeno k hlasování  
o jednotlivých návrzích: 
 
Usnesení č. 285 
Rada městského obvodu Pardubice souhlasí s umístěním stavby „Pce, Fáblovka č.p. 520 – nn, knn“ dle 

PD zpracované společností PEN-projekty energetiky, s.r.o, Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice z důvodu 

uložení nového kabelového vedení NN pro garáž p.č. st. 6607, investor ČEZ Distribuce a.s. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení č. 286 

Rada městského obvodu Pardubice II projednala záměr umístění stavby „Terminál Univerzita – PD“ 

v oblasti zastávky „Polabiny, Hradecká“ na silnici II/324 dle PD zpracované OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 

738, Vysoké Mýto pro investora Statutární město Pardubice z důvodu vzniku přestupní zastávky - uzlu 

městské linkové dopravy a nově navrhované cyklostezky, kde cyklistická doprava bude převedena mimo 

autobusové nástupiště s následujícími podmínkami: 

1) V severozápadní části (nástupiště směr od HK do centra), kde je navržen nový chodník, který 

kopíruje stávající vyšlapanou cestičku navrhujeme do svahu pod zastávkou umístit schodiště. Toto 

řešení je šetrnější k okolní zeleni a nedojde ke zbytečnému rozbití velké souvislé skupiny dřevin 

navážkou z důvodu výrazného výškového rozdílu mezi zastávkou MHD a stávajícím chodníkem v ul. 

Mladých v blízkosti č.p. 181. 

2) V rámci stavby bude maximálně chráněn solitérní dub, ve svahu pod zastávkou ve směru do centra, 

v jehož těsné blízkosti bude probíhat stavba. Opatření k důsledné ochraně v nadzemní i podzemní 

části budou navržena v rámci prováděcí dokumentace. Ostatní stromy v blízkosti stavby 

požadujeme chránit dle platných norem. 

3) Požadujeme doplnit do PD odpovídající náhradní výsadbu za pokácené dřeviny, pokud možno 
v blízkém okolí stavby. 

4) PD bude řešit i povrch komunikace v podchodu pod ulicí Hradecká a jeho osvětlení nezávislé na čase 
svícení veřejného osvětlení. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
8. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Žádosti o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství představil starosta, v otevřené diskuzi 
nikdo nevystoupil. Hlasováno o jednotlivých návrzích: 
 
Usnesení č. 287 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství z důvodu 
uspořádání sportovního odpoledne na travnatém hřišti mezi ul. Gagarinova a Npor. Eliáše v termínu  
4. 9. 2020 za účelem náboru dětí do Sportovní školy basketbalu Pardubice, z.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 288 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. Lonkova 
v blízkosti objektu Lonkova point, čp. 510, z důvodu zřízení vyhrazeného stání v počtu 3x pro osoby 
ZTP/P z chráněné dílny HANDICO s.r.o. se sídlem Lonkova 510 s tím, že platnost omezení parkování se 
vztahuje na pracovní dny v době 8:00 – 16:00 hod. v termínu 1. 9. 2020 – 31. 12. 2023. Mimo tuto dobu 
bude parkoviště přístupné pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 289 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku 
č.p. 3741/3 v blízkosti Univerzitní knihovny z důvodu umístnění mobilního zařízení s občerstvením 
v termínu 14. 9. 2020 – 4. 10. 2020, provozovatel xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
Starosta seznámil přítomné se zprávou a odůvodnil předložené návrhy na usnesení, pak otevřel diskuzi.  
Hlasováno o jednotlivých návrzích: 
 
Usnesení č. 290 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a 
stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 3878/2, p.p.č. 3638/4, vše v k.ú. Pardubice, ve 
prospěch vlastníka pozemků a pro každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 3638/34, 
st.p.č. 9545, st.p.č. 9665, vše v k.ú. Pardubice z důvodu přístupu ke stávající nemovitosti. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 291 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti Louda Auto a.s., o nájem části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3647/23 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice za účelem umístění  
a vystavení nových osobních vozů žadatele z důvodu nerozšiřování reklamních ploch. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
10. Diskuze 
Starosta otevřel diskuzi. Pan Drahoš vznesl dotaz ohledně uskutečnění Staročeské pouti. Reagoval 
starosta s tím, že o konání akce bude definitivně rozhodnuto začátkem září, prozatím se s realizací 
počítá. Kdyby to epidemiologická situace nedovolila, neplynou městskému obvodu z dosavadních aktivit 
žádné sankce, jediným případným výdajem by byl tisk letáčků. 
 
 
 
Přílohy k usnesení č.: 278, 279, 280, 281, 282, 283 
Jednání bylo ukončeno v 16.50 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 4. 8. 2020 
Zapsala: Ing. Jitka Chudomská 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
 

Rozpočtové opatření č. 4 

 
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 zvyšují o           170,0 tis. Kč  

    

• položka místní poplatky se navyšuje o       150,0 tis. Kč 

 položka poplatky za užívání veř. prostranství se navyšuje o        150,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení této položky 

 

• položka příjmy ostatní se navyšuje o                 20,0 tis. Kč 

− rovněž tato položka se navyšuje na základě dosavadního plnění 

 

 

2. Výdajová část rozpočtu se navyšuje o            170,0 tis. Kč 

 

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 

 

• položka opravy a udržování komunikací se snižuje o          20,0 tis. Kč         

− odůvodnění viz u níže uvedené položky 

 

• zařazuje se nová položka ostatní záležitosti dopravy ve výši          20,0 tis. Kč         

− položka je zařazena pro možnost úhrady ostatních záležitostí v dopravě, než s jakými bylo 

doposud v rozpočtu uvažováno. Aktuálně se jedná o zřízení elektrického napojovacího bodu 

na sloupu veřejného osvětlení v ul. Kpt. Bartoše pro instalaci radaru na měření rychlosti 

(přemístění stávajícího radaru z ul. Poděbradská). Přemístění radaru zajistí MP. Prostředky 

jsou přesunuty z výše uvedené položky opravy a udržování komunikací, kde byla ještě zjištěna 

drobná rezerva. 

 

V části rezervy dochází ke zvýšení o     170,0 tis. Kč 

         

• rezerva rozpočtu se navyšuje o              170,0 tis. Kč         

− jedná se o navýšení ve výši upravovaných příjmů 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 24 559,4 24 559,4

(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)

(RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP) (-6 820,0) (-6 820,0)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 11 600,0 +150,0 11 750,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 400,0 +150,0 1 550,0

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 150,0 150,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

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

Příjmy ostatní 10,0 +20,0 30,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 550,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  37 469,4 +170,0 37 639,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 + fin. vypoř. s městem za rok 2019 24 918,0 24 918,0

CELKEM 62 387,4 +170,0 62 557,4

SOCIÁLNÍ FOND -527,0 -527,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 61 860,4 +170,0 62 030,4

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2020

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 4

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

(po rozpočtovém opatření č. 4)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  14 678,0 14 678,0

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.) 310,0 310,0

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 100,0 100,0

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 120,0 120,0

Cestovné 30,0 30,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 550,0

Stavební úpravy pokladny 300,0 300,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 968,0 15 968,0

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 7 900,0 7 900,0

- zeleň (4 300,0) (4 300,0)

- seč trávníků (3 600,0) (3 600,0)

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) 1 400,0 1 400,0

- sluneční pláž (150,0) (150,0)

- kontejnerové stání Lidická (200,0) (200,0)

- 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 3 098,0 3 098,0

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

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 156,0 156,0

  - 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)

Rozpočtové opatření č. 4 - tabulková část Stránka 2 z 4
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  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 185,0 0,0 19 185,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 500,0 -20,0 2 480,0

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

Ostatní záležitosti dopravy - +20,0 20,0

Investice - doprava 16 595,0 16 595,0

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu (8 700,0) (8 700,0)

- RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu (6 820,0) (6 820,0)

- RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP (-6 820,0) (-6 820,0)

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

- Brožíkova - 2. etapa (3 900,0) (3 900,0)

- 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)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

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

33 DOTACE A DARY 245,0 245,0

Rezerva na dotace 51,8 51,8

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu 4,5 4,5

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů 6,5 6,5

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,0 8,0

- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - mezin. gastronomická soutěž 9,0 9,0

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění 6,0 6,0

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS - 26. bienále 11,5 11,5

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče 8,2 8,2

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže 25,5 25,5

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů 4,0 4,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu 9,0 9,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče 6,8 6,8

- dotace MIREA denní stacionář - podpora nácviku prac. činností klientů 8,0 8,0

- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky 10,3 10,3

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů 12,3 12,3

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaj 18,6 18,6

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA 2 345,0 2 345,0

Knihovna 1 205,0 1 205,0

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

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 58,0 58,0

- 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
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Příloha k usnesení RMO č. 278 ze dne 3. 8. 2020

- 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 1,0 1,0

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

Polabinské čarodějnice 9,0 9,0

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

REZERVY                                                                      9 439,4 +170,0 9 609,4

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 9 344,4 +170,0 9 514,4

VÝDAJE   CELKEM 61 860,4 +170,0 62 030,4

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 4

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. 4)
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Příloha k usnesení RMO č. 279 ze dne 3. 8. 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  
 
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. 
zastoupené Mgr. Blankou Brandovou, ředitelkou 
se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice 
IČ 26600285 
(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. 279 ze dne 
3. 8. 2020. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Blanka Brandová 



Příloha k usnesení RMO č. 280 ze dne 3. 8. 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  
 
Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI z. s. 
zastoupený Spomenkou Habětínkovou Tomič, předsedkyní z. s. 
se sídlem Bělehradská 513, 530 09 Pardubice 
IČ 22909711 
(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 7.000 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. 280 ze dne 
3. 8. 2020. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Spomenka Habětínková Tomič 



Příloha k usnesení RMO č. 281 ze dne 3. 8. 2020 
 

 
 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 5/2020             Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

                                           

                                          
Tímto dodatkem se mění termín Projektu č. 5/2020 – Organizace volejbalového turnaje 

v městském obvodě Pardubice II v roce 2020. 

Termín turnaje se posouvá ze dne 4. 4. 2020 na 31. 10. 2020 z důvodu epidemiologické situace 

v měsíci dubnu 2020. 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 3. 8. 2020 

usnesením č. 281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta 



Příloha k usnesení RMO č. 282 ze dne 3. 8. 2020 
 

 
 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 6/2020             Jarní koncert v Arše 

                                           

                                          
Tímto dodatkem se mění termín a název Projektu č. 6/2020 – Jarní koncert v Arše v městském 

obvodě Pardubice II v roce 2020. 

Termín koncertu se posouvá ze dne 27. 4. 2020 na 7. 12. 2020 z důvodu epidemiologické 

situace v měsíci dubnu 2020. V souvislosti se změnou termínu koncertu se akce přejmenuje na 

Vánoční koncert v Arše. 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 3. 8. 2020 

usnesením č. 282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta 



Příloha k usnesení RMO č. 283 ze dne 3. 8. 2020 

 

 
 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

k Projektu č. 8/2020             Den dětí v městském obvodě Pardubice II v roce 2020 

                                           

                                          

Tímto dodatkem se mění termín Projektu č. 8/2020 – Den dětí v městském obvodě Pardubice II 

v roce 2020. 

Termín akce se posouvá ze dne 4. 6. 2020 na 10. 9. 2020 z důvodu epidemiologické situace 

v měsíci červnu 2020. 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 3. 8. 2020 

usnesením č. 283. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta 


