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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 46. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 7. 2021 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík 
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluveni: Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí peněžitého daru 
2. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za 1. pololetí 2021 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
4. Diskuse 

 
1. Poskytnutí peněžitého daru 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 433 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč paní xxx z položky dary v rozpočtu 

městského obvodu Pardubice II na rok 2021. 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Zpráva o plnění plánu práce knihovny za 1. pololetí 2021 (informativní zpráva) 
Se zprávou seznámila tajemnice. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o 
plnění plánu práce knihovny za 1. pololetí 2021 na vědomí. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Proběhla diskuse, po které bylo přistoupeno k hlasování o návrhu: 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o prodej částí pozemků označených jako 
p.p.č. 3834/3 o výměře cca 4.074 m2 a p.p.č. 3846/3 o výměře cca 1.270 m2, vše v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 1 proti 2 zdržel se 0    
Usnesení nebylo přijato. 
 
4. Diskuse 
Členové rady se dohodli na dalším termínu konání RMO - 16. 8. 2021.  
Ing. Řezanina informoval, že v objektu občanské vybavenosti v ul. U Josefa čp. 151, kde byly v minulosti 
řešeny stížnosti na nelegální ubytování, bude stavební úřad povolovat změnu užívání stavby na výrobnu 
pizzy. 
Starosta informoval o žádosti na řešení problému s hospodou u Šedivce, kterou obdržel emailem, 
týkající se rušení nočního klidu. Starosta kontaktoval provozovatele zařízení, který, dle jeho vyjádření, 
osobně dohlíží na personál, aby od 22 hodin zavíral venkovní dveře a nedocházelo tak k šíření hluku 
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z vnitřních prostor. Předzahrádka je též po 22. hodině uzavřena a hosté nesmí vynášet nápoje ven. O 
problému starosta jednal i s městskou policií (p. Hübl, p. Pospíchal) a požádal o častější kontrolu. 
 
 
Přílohy k usnesení: 433 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 15. 7. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



                                                                                                Příloha k usnesení RMO č. 433 ze dne 14.7.2021 

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  
 
xxx 
nar. xxx 
bytem xxx 
(dále jen „obdarovaná“) 
 
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 2.000 Kč. Obdarovaná tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poskytne obdarované finanční dar uvedený v článku I. v hotovosti nejpozději do 31. 8. 2021. 
 

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 obdarovaná. 
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. 433 ze dne  
14. 7. 2021. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaná: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   xxx 


