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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 67. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 10. 5. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová 
                    Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD  
Hosté: XXX – CINEMA TIME  
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Nařízení města Pardubic 
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst a částí města 
3. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace a veřejné prostranství 
7. Žádosti - nakládání s pozemky 
8. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
9.  Diskuse 
 
Body programu byly projednány v pořadí: 7, 1- 6, 8 
 
7.   Žádosti - nakládání s pozemky 
Na jednání rady se dostavil pan XXX a vysvětlil podání žádosti o výpůjčku pozemku města na území MO 
II za účelem umístění letního kina. Členům rady vysvětlil provozní záležitosti - připojení k elektrické 
energii, umístění stánků a celkového vybavení. Rada posuzovala velikost požadovaného pozemku i vliv 
umístění a provozu letního kina na okolí. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 710   
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí CINEMA TIME, s.r.o. o výpůjčku části pozemku 
p.č. 355/14 v k.ú. Pardubice, za účelem provozování 13. ročníku Pardubického letního kina Pernštejn 
na dobu určitou od 1. června 2018 do 30. září 2018 za těchto podmínek: 

• výměra výpůjčky pozemku nepřekročí 10 000 m2, 

• zřízení trvalé přípojky elektrické energie, která nenaruší ráz krajiny, 

• podrobné dispoziční řešení kina (stánky, sezení, plátno) projednat na OHA; je třeba 
minimalizovat dopady na přírodní prostředí, krajinný ráz apod. 

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
   
1.   Nařízení města Pardubic 
Starosta informoval o povinnosti zpracovat nařízení města o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 711   
Rada městského obvodu projednala návrh nařízení města Pardubic o vyhlášení záměru zadat 
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Pardubice - Přelouč bez připomínek. 
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Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2.   Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst a částí města 
Změna obecně závazné vyhlášky města upravuje podmínky povolení vjezdu na území městského 
obvodu I a VII, městského obvodu II se netýká. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 712   
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města bez připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3.   Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 Návrh změny obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je 
proveden i na základě požadavku MO II z června loňského roku. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 713   
Rada městského obvodu projednala návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2016 města, bez 
připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4.   Poskytnutí peněžitých darů 
Starosta odůvodnil poskytnutí darů z rozpočtu městského obvodu. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 714   
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč AVE-KONTAKT, s.r.o. /IČ 60108665/, 

Štrossova 239, 530 03 Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 
2018 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 715   
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 11.000 Kč Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. /IČ 

226600285/, Bělehradská 389, Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu Pardubice 
II na rok 2018 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 716   
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč Mgr. Janu Pilnému /IČ 42904650/, Kpt. 

Bartoše 331, 530 09 Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 
2018 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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5.   Vyjádření k územnímu řízení 
Starosta informoval o přeložce kabelového veden vysokého napětí - ČEZ Distribuce a. s. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 717   
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, 4244/1,2 - přel.kvn - Fáblovka reality“, 
dle projektové dokumentace PEN projekty energetiky, s.r.o., investor akce ČEZ Distribuce a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
6.   Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace a veřejné prostranství 
Vedena diskuse k umístění reklamní kostky k volební propagaci. Hlasováno o návrhu:            
Usnesení č.    
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace (centrum Polabiny 1, 2, 3, 4 a Cihelny) a veř. prostranství (zeleň u stezky od mostu P. 
Wonky do Polabin) pro „umístění volební propagace ODS“ v termínu 5. 9. – 7. 10. 2018, pověřená 
osoba za ODS zajišťující technický provoz pan XXX. 
Výsledek hlasování: pro 1 proti 1 zdržel se 3     
Usnesení nebylo přijato. 
 
8.   Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
M. Boháčková seznámila členy rady s navrhovanou změnou v obecně závazné vyhlášce o veřejném 
pořádku, resp. doplnění přílohy č. 9 této vyhlášky o další akce s požadavkem na zkrácení doby nočního 
klidu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 718   
Rada městského obvodu projednala návrh na novelu Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, 
č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016 a č. 7/2016, 
č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 8/2017 bez připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
9.  Diskuse 
Ing. Vitochová upozornila na rušení nočního klidu, kdy se vysypávají kontejnery na odpad – sklo, před  
šestou hodinou. 
 
Přílohy k usnesení č. 714, 715, 716 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 11. 5. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení  RMO č. 714 ze dne 10. 5. 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  
 

AVE-KONTAKT, s.r.o. 
zastoupený PaedDr. Janem Mazuchem, jednatelem 
se sídlem Štrossova 239, 530 03 Pardubice 
IČ 60108665 
(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 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. 714  
ze dne 10. 5. 2018  
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      PaedDr. Jan Mazuch  
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Příloha k usnesení RMO č. 715 ze dne 10. 5. 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  
 
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 11.000 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. 715 
ze dne 10. 5. 2018. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Blanka Brandová 
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                                                                                               Příloha k usnesení RMO č. 716 ze dne 10. 5.2018 
 

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  
 
Mgr. Jan Pilný 
bytem XXX, 530 09 Pardubice 
IČ 42904650 
(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 Mgr. Janu Pilnému 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. 89/2012 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 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. 716 
ze dne10. 5. 2018. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                       V Pardubicích dne 
 
 
Dárce:                                         Obdarovaný: 
 
 
-----------------------------------------                                      ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                                  Mgr. Jan Pilný 


