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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 41. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 12. 4. 2021 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference 

  
 

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

 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven:   --- 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 4. 2021 
2. Smlouvy 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Poskytnutí peněžitého daru 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Stavební úpravy kanceláře pokladny a skladu v přízemí Úřadu městského obvodu Pardubice II 

(informativní zpráva) 
8. Diskuse 

 
 

1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 4. 2021 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 385 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 4. 2021 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Informativní zpráva o investičních akcích 
4. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Smlouvy 
Zprávu přednesla tajemnice. Seznámila s důvody uzavření smlouvy. Projednáno bez připomínek, 
hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 386 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb na úklidové 
práce – čištění veřejných prostranství na území městského obvodu Pardubice II s Péčí o duševní zdraví – 
středisko Výměník, z.s. v ceně nepřevyšující 360 000,- Kč včetně DPH.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Rozpočtové opatření č. 1 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 387 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 28. 4. 2021 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 388 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Zásobní řad z RO Staré Hradiště do Cihelny, 
Pardubice“ dle projektové dokumentace MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové z důvodu 
výměny stávajícího vodovodního potrubí za nové pro investora Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 389 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, Fáblovka k.č. 4220/2-kvn, KKK“ 

dle projektové dokumentace PEN projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice z 

důvodu umístění nového kabelového vedení VN pro investora ČEZ Distribuce a.s. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o žádosti Elektrárny Opatovice, a.s., byl upraven návrh na usnesení. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 390 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Přípojka horkovodu objektu Recutech“, dle 

projektové dokumentace ViK, teplená technika, Kubelíkova 467, Hradec Králové z důvodu uložení 

horkovodní přípojky na Fáblovce pro investora Elektrárny Opatovice, a.s., s podmínkou, že akce umožní 

budoucí výstavbu cyklostezky města. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytnutí peněžitého daru 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 391 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč spolku SKV Pardubice NEZLOMENI z. s. /IČ 

22909711/, Bělehradská 513, Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu Pardubice II 
na rok 2021. 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina, projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
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Usnesení č. 392 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx a xxx, jako spoluvlastníků pozemků 
označených jako p.p.č. 1635/38 o výměře 8 m2, p.p.č. 1638/5 o výměře 343 m2, p.p.č. 1638/8 o výměře 
562 m2, p.p.č. 1638/9 o výměře 64 m2, p.p.č. 1638/10 o výměře 161 m2, vše v k.ú. Pardubice o 
vyjádření, zda město využije předkupního u výše uvedených pozemků, a doporučuje jednat s žadateli 
o získání pozemků do majetku města z důvodu jejich významu pro napojení nových rozvojových ploch 
na Cihelně. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 393 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou xxx a xxx na odkoupení pozemku označeného 
jako p.p.č. 4356/2 o výměře 362 m2 v k.ú. Pardubice (znalecký posudek bude doplněn dodatečně) pro 
investiční akci města „Cyklostezka Žlutý pes – severovýchodní obchvat“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 394 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Elektráren Opatovice, a.s o  
-směnu pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 m2, st.p.č. 
8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.390 m2), ve 
vlastnictví města  
za části pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o výměře cca 343 
m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1.303 m2), ve vlastnictví Elektrárny Opatovice, a.s 
-zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 a p.p.č. 3638/29 v k.ú. 
Pardubice ve prospěch spol. Elektrárny Opatovice, a.s, IČO 28800621, za účelem provozování stávajícího 
vedení elektrického kabelu o délce cca 55 bm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu na části 
p.p.č. 3638/2 k.ú. Pardubice a provozování stávajícího vedení horkovodu o délce cca 6 bm s ochranným 
pásmem 2,5 m na každou stranu na části p.p.č. 3638/29 k.ú. Pardubice, za cenu 1.000,- Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 395 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx o prodej nebo vydržení části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1513/21 o výměře cca 39 m2 v k.ú. Pardubice a doporučuje pouze nájem. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 396 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o vydání souhlasu vlastníka pozemku 
označeného jako p.p.č. 3638/4 v k.ú. Pardubice se vzdušným přesahem střechy 250 mm na stavbě 
umístěné na části pozemku označeném jako p.p.č. 3638/40 (dle GP č. 9675-188/2020 st.p.č. 11577) k.ú. 
Pardubice, ve výšce cca 4 m nad pozemek města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Stavební úpravy kanceláře pokladny a skladu v přízemí Úřadu městského obvodu Pardubice II 
(informativní zpráva) 
Se zprávou seznámila tajemnice, popsala jak probíhají přípravy na přestavbu. Rada městského obvodu 
Pardubice II vzala informativní zprávu na vědomí. 
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8. Diskuse 
Starosta požádal Ing. Vitochovou o zjištění, zda jejich SVJ navrhuje rozbitá vrátka u kontejnerové 
ohrádky opravit či odstranit. 
Pan Hanzlík se dotázal, kde je možné zjistit variabilní symbol pro placení místních poplatků. Reagoval 
starosta, doporučil panu Hanzlíkovi, aby napsal dotaz Ing. Chudomské, která ho předá referentovi, 
kompetentnímu k vyřízení. 
Ing. Weisbauer požádal o zjištění, zda by na projekt Revitalizace Cihelny nemohla být čerpána dotace 
z ITI. Reagoval Ing. Řezanina s tím, že toto prověří na ORS MmP. 
 
 
 
Přílohy k usnesení: 391 
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 13. 4. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



Příloha k usnesení RMO č. 391 ze dne 12. 4. 2021 

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 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. 391 ze dne 
12. 4. 2021. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Spomenka Habětínková Tomič 


