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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 62. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 6. 2022 
od 16:30 hodin v salónku restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer 
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Omluven: Lubomír Hanzlík 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 5. 2022 (informativní zpráva) 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22. 6. 2022 
3. Smlouva 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Poskytnutí peněžitých darů 
8. Diskuse 

 
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 5. 2022 (informativní zpráva) 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala informativní 
zprávu o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 22. 6. 2022 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 568 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná:  552 
  bez úkolu: 549, 551, 553–562, 565-567 
- ponechat v evidenci  
  úkol trvá: 550, 563, 564 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Smlouva 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 569 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Výměna písku 
v pískovištích se Službami města Pardubic a.s. v ceně 272 835,- Kč bez DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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4. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 570 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Rekreační chata v Pardubicích u Labe na 
pozemku p.č. 1553/18“ dle PD zpracované Ing. Jiřím Marešem, Ph.D., s.r.o., Mezi Zahradami 126, 
Pardubice pro investora xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 571 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

v ul. Studentská, na pozemku p.č. 3741/14, k.ú. Pardubice, v blízkosti zastávky MHD za účelem umístění 

a provozování novinového stánku pro uživatele Jan Kacetl, Na Labišti 521, Pardubice, IČ 729 64 928 

v termínu 13.6. 2022 – 31.10. 2022. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 572 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání veřejného 

prostranství v blízkosti cyklostezky na pozemku p.č. 1645/22 a 1645/17, k. ú. Pardubice, za účelem 

umístění pojízdného baru „Prostě na kolech“ žadatele Prostě Firma s.r.o., Smilova 1975, Pardubice, IČ 

061 87 897 v termínu 20.6. 2022 – 11.9. 2022. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Před hlasováním o žádosti společnosti BARTH 
Reklamka a.s. proběhla diskuse. Jejím výsledkem byl nový návrh na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 573 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti BARTH Reklamka a.s. o uzavření 
smlouvy o umístění reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3707/27 v k.ú. Pardubice (stávající zařízení u mostu Kpt. Bartoše) z důvodu 
nevhodného zastínění veřejné zeleně a těsné blízkosti napojení stezky podél Labe na ulici Kpt. Bartoše.   
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 574 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti NO PROBLEM PROMOTION, a.s. o 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 356/3 o výměře 17 m2, p.p.č. 3647/7 o výměře 1 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, za účelem instalace a užívání designového kontejneru s občerstvením. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 575 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o nájem části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3741/14 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice, za účelem umístění a provozování novinového stánku s 
prodejem tabákových výrobků a doplňkového zboží. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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7. Poskytnutí peněžitých darů 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno jednotlivě. Před hlasováním o návrhu na poskytnutí daru Středisku 
rané péče v Pardubicích, o.p.s. starosta navrhl poskytnout částku 15 000,- Kč. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 576 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000,- Kč Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. 

/IČ 26600285/, Bělehradská 389, Pardubice, z rezervy starosty v rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II na rok 2022 (přesun z rezervy starosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu 
městského obvodu na rok 2022 rozpočtovým opatřením č. 4) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 577 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 7.000,- Kč spolku Péče o duševní zdraví – středisko 

Výměník z. s., IČ 71238514, Mladých 325, Pardubice, z rezervy rady městského obvodu v rozpočtu 
městského obvodu Pardubice II na rok 2022 (přesun z rezervy rady městského obvodu na 
rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2022 rozpočtovým opatřením č. 4) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Diskuse 
Pan Drahoš se dotázal na budovu nové ZUŠ v Polabinách. Otázky zodpověděl starosta. 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení: 576, 577 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23. 6. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 



                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 576 ze dne 22.6.2022 

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 15.000Kč. 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. 576 ze dne 
22. 6. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Blanka Brandová 



                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 577 ze dne 22.6.2022 

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  
 
Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s. 
zastoupené Bc. Pavlem Kampem, ředitelem 
se sídlem Mladých 325, 530 09 Pardubice 
IČ 71238514 
(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 7.000 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. 577 ze dne 
22. 6. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Bc. Pavel Kamp 


