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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 38. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 8. 2. 2021 
od 16:30 hodin prostřednictvím telekonference 

  
 

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. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2020 (informativní zpráva) 
2. Poskytování informací za rok 2020 (informativní zpráva) 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
4. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Smlouvy 
8. Poskytnutí peněžitého daru 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví obvody a části školských obvodů základních škol 

zřízených statutárním městem Pardubice 
10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
11. Diskuse 
 
1. Vyhodnocení petic a stížností za rok 2020 (informativní zpráva) 
Se zprávou seznámil starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o 
vyhodnocení petic a stížností za rok 2020 na vědomí. 
 
2. Poskytování informací za rok 2020 (informativní zpráva) 
Zprávu přednesl starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu o poskytování 
informací za rok 2020 na vědomí. 
 
3. Vyvěšení tibetské vlajky 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 358 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2021 na budově sídla 
Úřadu městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 359 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. Gagarinova 
v blízkosti čp. 382, z důvodu zřízení vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP pana xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o žádosti pana Koubka došlo k úpravě návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 360 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s prodloužením povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v ul. Ohrazenická před čp. 310 pro pana xxx z důvodu umístění předzahrádky před 
provozovnou se zmrzlinou / rychlým občerstvením a výčepem – do 31. 12. 2021 za podmínky, že do 30. 
4. 2021 bude provedena úprava opláštění objektu a odstranění pevného přístřešku v severní části 
stánku. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 361 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, Kunětická 26 knn“ dle projektové 
dokumentace PEN-projekty energetiky s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835 z důvodu umístění nového 
kabelového vedení NN, které bude vedeno z pozemku p.č. 3618/5 a bude zaústěno do nového 
pojistkového pilíře na pozemku p.č. 3505 pro investora ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil opět Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 362 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Správy železnic, státní organizace o  
- vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“, kdy část této stavby 
bude realizovaná na částech pozemků označených jako  
-p.p.č. 70/29, p.p.č. 70/36, p.p.č. 149/2, p.p.č. 221/4, vše v k.ú Ohrazenice,  
-p.p.č. 209/2, p.p.č. 210/4, p.p.č. 211/2, p.p.č. 313/3, p. p. č. 315/2, vše v k.ú. Semtín,  
-p.p.č. 603/1, p.p.č. 603/3, p.p.č. 622/11, p.p.č. 622/12, p.p.č. 627/5, p.p.č. 743, p.p.č. 760/1, p.p.č. 
760/5, p.p.č. 761/3, vše v k. ú. Rosice nad Labem, 
-p.p.č. 282/3, p.p.č. 635, vše v k. ú. Trnová, 
-p.p.č. 1102/3, p.p.č. 1103/3, p.p.č. 1191/4, vše v k.ú. Svítkov,  
- p.p.č. 1807/18, p.p.č. 2629/27, p.p.č. 2802/31, p.p.č. 2802/33, p.p.č. 3838/5, p.p.č. 3839/2, p.p.č.  
3839/3, p.p.č. 3839/4, p.p.č. 3839/5, p.p.č. 3839/6, p.p.č. 3839/7, p.p.č. 3839/8, p.p č. 3879, p.p.č. 
4327/2, p.p.č. 4327/3, p.p.č. 4328/2, p.p.č. 4329/2, p.p.č. 4329/3, p.p.č. 4329/4, p.p.č. 4333/1, p.p.č. 
4333/2, p.p.č. 4449, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu cca 4.947 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 7.238 
m2 dočasného záboru formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu a 
-nájem pozemků označených jako  
-p.p.č. 70/29, p.p.č. 70/36, p.p.č. 149/2, p.p.č. 221/4, vše v k.ú Ohrazenice,  
-p.p.č. 209/2, p.p.č. 210/4, p.p.č. 211/2, p.p.č. 313/3, p. p. č. 315/2, vše v k.ú. Semtín,  
-p.p.č. 603/1, p.p.č. 603/3, p.p.č. 622/11, p.p.č. 622/12, p.p.č. 627/5, p.p.č. 737/7, p.p.č. 743, p.p.č. 
760/1, p.p.č. 760/5, p.p.č. 761/3, vše v k. ú. Rosice nad Labem, 
-p.p.č. 282/3, p.p.č. 635, vše v k. ú. Trnová,  
-p.p.č. 1102/3, p.p.č. 1103/3, p.p.č. 1191/4, vše v k.ú. Svítkov,  
- p.p.č. 1807/18, p.p.č. 2629/27, p.p.č. 2802/31, p.p.č. 2802/33, p.p.č. 3838/5, p.p.č. 3839/2, p.p.č.  
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3839/3, p.p.č. 3839/4, p.p.č. 3839/5, p.p.č. 3839/6, p.p.č. 3839/7, p.p.č. 3839/8, p.p č. 3879, p.p.č. 
4327/2, p.p.č. 4327/3, p.p.č. 4328/2, p.p.č. 4329/2, p.p.č. 4329/3, p.p.č. 4329/4, p.p.č. 4333/1, p.p.č. 
4333/2, p.p.č. 4449, vše v k.ú. Pardubice, o celkové výměře 12.185 m2 za nájemné ve výši 61,- 
Kč/m2/rok bez DPH, tj. 743.285,- Kč/rok bez DPH.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Před hlasováním o druhém návrhu na usnesení oznámil Ing. Weisbauer osobní zájem ve věci (předseda 
Společenství vlastníků domu čp. 117 U Josefa). Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 363 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Společenství vlastníků domu čp. 117 U Josefa o 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 208 m2 v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Smlouvy 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 364 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Přechody Sluneční a 
Okrajová se Službami města Pardubic a.s. v ceně 933 013,64 Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Poskytnutí peněžitého daru 
Zprávu přednesl místostarosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 365 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč oblastní pobočce SONS /IČ 65399447/, 

Bělehradská 384, Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na 
rok 2021 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského 
obvodu na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 1) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů 
základních škol zřízených statutárním městem Pardubice 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 366 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, 
kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním 
městem Pardubice, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
Se zprávou seznámil opět starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
  
Usnesení č. 367 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního 
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města Pardubic č. 4/2019, kterou se stanoví vydává Statut města Pardubice, ve znění obecně závazné 
vyhlášky  
č. 7/2020, bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Diskuse 
Starosta představil členům rady svůj návrh – nákup respirátorů, které by dostávaly nejstarší občané 
městského obvodu při jejich životních výročích. Ostatní členové rady návrh hodnotili kladně. V průběhu 
jednání byl zformulován návrh na usnesení a hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 368 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nákupem respirátorů, které budou předávány jakožto 
další věcný dar nejstarším občanům městského obvodu při jejich životních výročích. Celková hodnota 
daru nepřesáhne částky stanovené a schválené radou městského obvodu v Projektu č. 1/2021. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Ing. Vitochová se dotázala na možnost umístění přechodu pro chodce v ulici Odborářů (poblíž MŠ). 
Proběhla diskuse o značení přechodů v zónách 30, starosta informoval o stanovisku dopravního 
komisaře. Reagoval Ing. Řezanina s tím, že v místě bude doplněno vodorovné dopravní značení – pozor 
děti (o jeho umístění již bylo požádáno). 
 
Místostarosta přednesl dotaz pana xxx, zda by bylo možno na veřejném prostranství dočasně vytvořit 
venkovní sportoviště. Po diskusi k tomuto tématu bylo dohodnuto, že místostarosta bude kontaktovat 
pana xxx a domluví společnou schůzku se starostou a zástupci OŽPD.  
 
 
 
Přílohy k usnesení: 365 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 9. 2. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



        Příloha k usnesení RMO č. 365 ze dne 8. 2.2021 

 

 

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  
 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek/dále jen SONS/, Krakovská 21, 
110 00 Praha 
Oblastní pobočka SONS v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Bělehradská 384, 
530 09 Pardubice 
za niž na základě pověření statutárním představitelem, prezidentem Mgr. Václavem Poláškem jedná 
xxx  
IČ 65399447 
(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. 365 ze dne 
8.2.2021.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                     xxx 


