
1 z 4 
 

 

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

 
 

 
 

Z á p i s 
ze 74. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 10. 10. 2018 

v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 
 
 

Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík (od 16:33 hod.), Ing. Marta Vitochová  
                    Mgr. Monika Benešovská, tajemnice úřadu, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Omluven: Milan Drahoš 
 
Hosté:  xxx, xxx, xxx, xxx 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Nařízení o zimní údržbě 
2. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2019 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
5. Smlouvy 
6. Poskytnutí peněžitého daru 
7. Diskuse 
 
Body programu byly projednány v pořadí 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 
 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. Projednáno 
jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 777 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí statutárního město Pardubice o bezúplatný 
převod pozemku označeného jako p. p. č. 2783/97 o výměře 63 m2 v k. ú. Pardubice z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
K dalšímu návrhu usnesení přizváni hosté – xxx, xxx, xxx. Projektant informoval, že celý návrh 
parkoviště je v souladu s normami. S návrhem na usnesení nemají problém. Ing. Řezanina vznesl dotaz, 
zda parkovací místa budou pouze pro jejich firmu. Odpověděl pan xxx, že by místa mohla být využita i 
k parkování veřejnosti. 
Poté co hosté opustili jednání, proběhla mezi členy rady diskuse a bylo přistoupeno k hlasování o 
návrhu: 
Usnesení č. 778 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Jaroslava Stodoly o výpůjčku části pozemku 
označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Pardubice za účelem vybudování parkovacích 
stání, chodníku a stavebních úprav komunikace a chodníku (předláždění a zesílená konstrukce) v rámci 
rekonstrukce objektu čp. 451 ul. Bělehradská a následné odkoupení vybudovaných ploch městem za 
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kupní cenu 1.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
S dalším návrhem na usnesení seznámil přítomné starosta, poté pozval dalšího hosta – pana xxx. Ten 
informoval členy rady o historii pozemku, o kterém by mělo být hlasováno. Vysvětlil své důvody, proč 
doporučuje schválit žádost DŘEVOTVARU o odkup pozemků pod komunikací městem. Po odchodu 
hosta objasnil Ing. Řezanina formulaci usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 779 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti DŘEVOTVAR St. Hradiště, spol. s 
r.o. o odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/2 o výměře cca 596 m2 v k.ú. Pardubice 
včetně účelové komunikace Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 
stanovenou znaleckým posudkem č. 2323-33/2018 a nesouhlasí s žádostí zřízení služebností cesty a 
stezky k výše uvedené části pozemku ve prospěch vlastníka pozemků, jelikož zařazením komunikace do 
místních komunikací bude zákonem zajištěna její veřejná přístupnost. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
Před projednáním dalšího návrhu na usnesení oznámil Lubomír Hanzlík, jakožto spoluvlastník 
nemovitosti č.p. 99 K Rozvodně, Pardubice, střet zájmů. Poté proběhlo hlasování: 
Usnesení č. 780 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Společenství vlastníků domu čp. 99 
K Rozvodně, Pardubice žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 9 m2 
v k.ú. Pardubice za účelem rozšíření lodžií. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 1      
Usnesení bylo přijato. 
 
Starosta upozornil na možnost, že tento pozemek by bylo možné využít jako obratiště MHD. V případě, 
že se dopravní podnik rozhodne obsluhovat tuto část sídliště (průjezd skrze sídliště je komplikovaný). 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 781 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí xxx o prodej části pozemku označeného 
jako p.p.č. 3989 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Pardubice pro výstavbu veterinární ordinace, neboť 
pozemek se svým tvarem a umístěním pro tento účel jeví jako nevhodný z urbanistického i 
architektonického hlediska a nebyla předložena žádná studie nebo návrh prokazující opak.  
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Nařízení o zimní údržbě 
Se zprávou seznámil přítomné Ing. Řezanina, vysvětlil, že v MO Pardubice II k žádným změnám 
nedochází. Starosta připomněl, že v případě většího množství sněhu je obvod připraven udržovat 
některé komunikace prostřednictvím externí firmy.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 782 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely nařízení o provádění zimní údržby 
místních komunikací bez připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II za rok 2019 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 783 
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Rada městského obvodu  
- projednala zásady pro sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2019 
- ukládá předkládat průběžné informace o pracích na sestavení rozpočtu na jednání rady 

T: dle termínů jednání RMO 
Z: Ing. Chudomská 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 784 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby nového kabelového vedení  
„Pardubice – p.č.4246 – knn“ dle projektové dokumentace MATEX HK s.r.o., Hradec Králové pro 
investora ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly.  
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Smlouvy 
Ing. Řezanina vysvětlil přítomným důvody uzavření dodatku ke smlouvě. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 785 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Živičné opravy 2018“ s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., kterým se posouvá termín 
dokončení díla na 15. 11. 2018 a navyšuje celková cena díla na 2 760 595,- Kč včetně DPH z důvodu 
doplnění opravy chodníku Prodloužená 231-4, upřesnění některých položek a doplnění položky živičné 
vyrovnávky (zejména z důvodu nevyhovujícího podloží na chodníku v ul. Hradecké). 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Poskytnutí peněžitého daru 
Z důvodu nepřítomnosti p. Drahoše zprávu přednesl starosta. Jedná se o poskytnutí daru MŠ Odborářů 
z rezervy místostarosty. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 786 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5000 Kč Mateřské škole Odborářů Pardubice Polabiny 

III /IČ 70941921/, Odborářů 345, Pardubice 
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 5000 Kč z rezervy místostarosty 

městského obvodu a ukládá provést přesun finančních prostředků na rozpočtovou položku dary 
v rozpočtu městského obvodu na rok 2018 v nejbližším rozpočtovém opatření 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Diskuse 
Starosta informoval členy rady o dalším jednání, které se uskuteční 24. 10. 2018. Důvodem je 
projednání rozpočtového opatření č. 6.  
Ing. Vitochová vznesla dotaz, kdy se uskuteční ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. 
Odpověděl starosta, že ustavující zasedání bude 31. 10. 2018 od 17 hodin. Pozvánky budou včas řádně 
odeslány.  
Ing. Fifka se dotazoval Ing. Řezaniny na dopravní značení. Umístění značení a reklam bude prověřeno 
odborem dopravy úřadu. 
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Příloha k usnesení č. 786 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:25 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                    Ing. Aleš Fifka – člen rady starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 11. 10. 2018 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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                                                                                Příloha k usnesení RMO č. 786 ze dne 10. 10. 2018 
 

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 5.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční prostředky uvedené 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. 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. 786 ze dne 
10. 10. 2018. 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Bc. Ivana Vondráková 


