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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 10. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 5. 2019 
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, 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. Poskytnutí peněžitých darů 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2019 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
5. Smlouvy 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Diskuse 
 
 
1. Poskytnutí peněžitých darů 
Zprávu přednesl starosta, bylo diskutováno o možném navýšení částky. Pan Drahoš podal nový 
návrh na usnesení, ve kterém navrhl poskytnout částku 18 000,- Kč. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 96 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000 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 2019. 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2019 
Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala zprávu o čerpání 
rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2019 na vědomí. 
 
 
3. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
Se zprávou seznámil starosta. Poté proběhla diskuse, zda je tento stánek architektonicky 
přijatelný pro umístění do centrálního zrekonstruovaného prostranství v Polabinách IV. Došlo 
k úpravě návrhu usnesení na nesouhlas. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 97 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace pro „mobilní zmrzlinový stánek“ v ul. Mozartova v termínu od 1.4. 2020 na dva 
roky; žadatel xxx, IČ 46801774. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 1 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech. Projednáno jednotlivě. Před 
hlasováním o prvním návrhu na usnesení proběhla diskuse týkající se umístění jednotlivých 
pozemků. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 98 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Fáblovka reality s.r.o., 
která nabízí k odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 
5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, část p.p.č. 
330/3 o výměře cca 528 m2, část p.p.č. 540/3 o výměře 36 m2, vše v k.ú. Trnová a žádá o  
prodej pozemků označených jako p.p.č. 586/4 o výměře 288 m2, p.p.č. 586/3 o výměře 1.207 
m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3678/15 o výměře 21 m2, p.p.č. 4270 o výměře 118 m2, p.p.č. 
4269 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 99 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí Fáblovka reality s.r.o. o umístění 1 
ks oboustranného informačního zařízení o rozměru plochy 4 m x 2 m na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3670/11 v k.ú. Pardubice z důvodu záměru nerozšiřování reklamních 
ploch v obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 100 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí spolku PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA 
POLABÍ, z.s., o výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 356/3 o výměře 105 m2, p.p.č. 
3647/7 o výměře 46 m2, p.p.č. 341/6 o výměře 87 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem 
vybudování relaxační zóny na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Smlouvy 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 101 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se 
Službami města Pardubic a.s. na akci „Seč trávníků v letech 2019 až 2022 v MO Pardubice II“, 
jehož předmětem je možnost úpravy rozsahu a předmětu plnění v případě extrémního počasí a 
možnosti případné změny sekání se sběrem na mulčování za jednotkovou cenu xxx Kč/m2 bez  
DPH.  
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 



3 z 3 
 

 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil přítomné Ing. Řezanina. Z návrhů, které dosud investor předložil, byl tento 
vyhodnocen jako nejlepší. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 102 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Přestavba části výměníku tepla na 7 

bytových jednotek“, ulice Valčíkova č.p. 326 investora MAHU, s.r.o. s podmínkou zřízení 6 
nových parkovacích míst úpravou stávajícího parkoviště pro podélné stání na kolmé stání.  
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Diskuse 
Ing. Weisbauer informoval, že zprávu týkající se vytvoření pracovní skupiny, která by se měla 
zabývat koncepcí zeleně v MO, připraví na jedno z dalších jednání rady. Tajemnice úřadu 
informovala přítomné, že 3. 6. 2019 je pracovně mimo Pardubice, nebude se tedy účastnit 
jednání RMO. Jelikož by vytvoření pracovní skupiny mohlo mít personální dopady na úřad 
městského obvodu, bylo by vhodné, aby tajemnice byla přítomna u projednávání této zprávy. 
Ing. Řezanina informoval o vývoji výše poplatku za vyhrazené parkování od vzniku obvodu do 
současnosti. Proběhla diskuse, jak se k nastalé situaci, kdy dochází k rozmachu žádostí o 
vyhrazená parkování, postavit. Bylo dohodnuto, že odbor životního prostředí a dopravy připraví 
návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, který bude obsahovat navýšení stávající sazby poplatku za vyhrazené stání a 
rozdělení sazeb pro občany trvale bydlící a podnikatele podle vzoru nařízení o placeném stání. 
Návrh novely bude po schválení radou předložen městu k projednání. Dále bylo dohodnuto, že 
současně bude radě předložena zpráva, která přehodnotí platné limity pro vyhrazená stání 
zejména v lokalitách okrskových center a podmínky pro povolování vyhrazených míst. 
Tajemnice připomněla členům rady povinnost podat průběžné oznámení dle zákona o střetu 
zájmů do 30. 6. 2019. 
 
 
Přílohy k usnesení č. 96. 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
                místostarosta                                                 starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 21. 5. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



Příloha k usnesení RMO č. 96 ze dne 20. 5. 2019 

 

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 18.000 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. 96 ze dne 
20.5.2019. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Blanka Brandová 


