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Z á p i s 

ze 49. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 9. 2021 
od 16:30 hodin v v salónku restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová  
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Nepřítomen: Ing. František Weisbauer 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí peněžitých darů 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22. 9. 2021 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
4. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
5. Nařízení o zimní údržbě 
 
 
1. Poskytnutí peněžitých darů 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 455 
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 2021. 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22. 9. 2021 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 456 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná:  405, 415, 426, 427, 442 
  bez úkolu: 388 – 404, 406 – 414, 416 – 425, 428 - 441 
- ponechat v evidenci  
  úkol trvá:         --- 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 457 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Zásilkovna s.r.o., o nájem částí 
pozemků za účelem umístění a provozování Z-BOXŮ, které slouží pro podání a výdej zásilek 
objednaných v e-shopech, a to: 

1. částí pozemků označených jako p.p.č. 3638/4 o výměře 1 m2 a p.p.č. 3617/1 o výměře 1 m2, vše v 
k.ú. Pardubice 

2. část pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice 
3. část pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice 
4. část pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice 
5. část pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 458 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 5 /2021 – Podzimní 
koncert v Arše dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Nařízení o zimní údržbě 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 459 
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. 
 
Přílohy k usnesení: 455, 458 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23. 9. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



                                                                                         
                                                                                              Příloha k usnesení RMO č. 455 ze dne 22. 9. 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  
 
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. 455 ze dne 
22. 9. 2021. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Blanka Brandová 



                                                                                              
                                                                                                  Příloha k usnesení RMO č. 458 ze dne 22. 9. 2021 
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Projekt č. 5/2021          Podzimní koncert v Arše 
 

Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s ELIM Pardubice 
a Církví bratrskou Pardubice  

 
Cíl: Rozšířit občanům městského obvodu možnost kulturního vyžití 
 
Účastnící: Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod spolu s ELIM Pardubice a Církví bratrskou Pardubice zorganizuje 

vystoupení Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk. ELIM Pardubice a 
Církev bratrská Pardubice zajistí organizaci akce v místě konání, městský obvod 
uhradí výdaje s akcí spojené. 

                             
Termín: 10. 10. 2021 od 17 hodin 
                            
Zveřejnění: Formou plakátů do vývěsek městského obvodu, do Seniorklubu Archa, na 

webových stránkách městského obvodu, na facebooku, prostřednictvím klubů 
seniorů 

               
Financování: Výdaje na organizaci Podzimního koncertu v Arše hradí městský obvod 

Pardubice II z rozpočtu na rok 2021. 
                             
Rozpočet: 7.000,- Kč 
 
Výdaje: -     občerstvení pro účinkující 

- pronájem 
- ostatní výdaje spojené s organizací akce 

                      
Úhrady  
výdajů: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných 

služeb a nákupů v hotovosti. 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 22. 9. 2021 
usnesením č. 458. 
 
 
 
 
starosta                                                                                


