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

Zápis
z 31. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 8. 6. 2016
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš Ing. Marta Vitochová
/od bodu 6/
M. Boháčková, tajemník
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy
rady s programem jednání.
Program:
1. Žádosti – pozemky
2. Předzahrádka
3. Návrh změny OZV o veřejném pořádku
4. Žádost o komunikaci projektu
5. Poskytnutí peněžitých darů
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 29. 6. 2016
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení RMO
8. Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2016 (informativní zpráva)
9. Rozpočtové opatření č. 3
10. Smlouvy
1. Žádosti – pozemky
Starosta podal k žádostem potřebné informace. Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 344
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti
o nájem části p.p.č.
2
1626/1 o výměře 39 m k.ú. Pardubice za účelem umístění a provozování prodejního stánku se zmrzlinou
(u lanového centra).
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 345
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti spolku HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. o
výpůjčku části p.p.č. 3702/12 o výměře 8983 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby a provozování
hokejbalové haly na dobu 15 let (areál ZŠ Polabiny 2).
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 346
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. o
- nájem části p.p.č. 4368/1 o výměře 60 m2, části p.p.č. 4368/4 o výměře 1005 m2 k.ú. Pardubice za
účelem výstavby budov občanské vybavenosti,
- výpůjčku části p.p.č. 4368/1 o výměře 743 m2, části p.p.č. 3718/10 o výměře 212 m2, části 4368/4 o
výměře 4899 m2 k.ú. Pardubice za účelem výstavby veřejné infrastruktury (komunikace, chodníky,
parkovací stání, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) v rámci výstavby,
- prodej části p.p.č. 4368/1 o výměře 60 m2, části p.p.č. 4368/4 o výměře 1005 m2 k.ú. Pardubice –
zastavěná plocha pod budovami občanské vybavenosti,
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-

odkoupení vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, chodníky, parkovací stání, kanalizace,
vodovod, veřejné osvětlení) na části p.p.č. 4368/1 o výměře 743 m2, části p.p.č. 3718/10 o výměře
212 m2, části 4368/4 o výměře 4899 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice za
cenu 1.000,- Kč,
jelikož záměr není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Současně rada konstatuje, že
dotčené pozemky v centru Polabin považuje za velmi hodnotné a pokud je město hodlá prodat,
doporučuje za tím účelem vyhlásit veřejnou soutěž a neprodávat pozemky prvnímu žadateli.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 347
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí
, o prodej části p.p.č. 3804/1 o
výměře cca 132 m2 k.ú. Pardubice (za účelem rozšíření pizzerie) s podmínkou přesazení nebo adekvátní
náhrady mladých vzrostlých stromů na dotčeném pozemku.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Předzahrádka
Vymezení místa pro stejný účel byl radou povolen již jednou, grilování proběhlo bez problémů.
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 348
Rada městského obvodu souhlasí s umístěním grilu na dvou parkovacích místech před restaurací Na
Cibulce (ul. J. Tomana) a to v sobotu 28. 6. nebo 2. 7. 2016.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Návrh změny OZV o veřejném pořádku
Starosta uvedl návrhy na změny předložené městem k projednání. Bylo konstatováno, že navržené změny
se netýkají našeho obvodu. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 349
Rada městského obvodu projednala návrh na novelu Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném
pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č.
14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014 a č. 3/2015 a č. 4/2016 bez připomínek.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Žádost o komunikaci projektu
Starosta a M. Boháčková informovali o žádosti o pomoc s komunikací projektu České asociace pro
nemovitosti CAPNE. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 350
Rada městského obvodu Pardubice II vzala na vědomí žádost o pomoc s komunikací projektu České
asociace pro nemovitosti CAPNE zaměřeného na zkvalitnění trhu nemovitostí v ČR a doporučila
nezapojovat se do komunikace tohoto projektu s ohledem na to, že se ve svém důsledku jedná o
komerční inzerci.
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu na rok 2016
Starosta odůvodnil podání dalších návrhů na poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městského obvodu na
rok 2016. Hlasováno o návrzích:
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Usnesení č. 351
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč Českému svazu včelařů, z. s., základní
organizaci Pardubice, Klášterní 54, Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na
rok 2016
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 352
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000 Kč AVE-Kontakt, s.r.o., Štrossova 239,
Pardubice, z rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2016
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 29. 6. 2016
Starosta vyzval členy rady, zda mají návrh na zařazení dalšího bodu jednání zastupitelstva. Návrh podán
nebyl. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 353
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 29. 6. 2016 takto:
1. Zpráva starosty a místostarosty
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2015
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Diskuse
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení RMO
M. Boháčková informovala o plnění usnesení rady městského obvodu. Projednáno bez připomínek.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 354
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje
přijatá usnesení rady městského obvodu
- vypustit z evidence
splněná:
282, 292, 314 – 316, 318 - 320
bez úkolu:
285-291, 293-305, 307-313, 317, 321 -334, 336-338, 340-343
-ponechat v evidenci
úkol trvá:
306, 335, 339,
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2016 (informativní zpráva)
Starosta informoval o čerpání rozpočtu k 31. 5. 2016. Projednáno bez připomínek. Rada vzala zprávu na
vědomí.
9. Rozpočtové opatření č. 3
Starosta informoval o změnách v rozpočtu zařazených do rozpočtového opatření č. 3. K provedeným
změnám nebyly připomínky. Hlasováno o návrhu:
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Usnesení č. 355
Rada městského obvodu
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 a ukládá předložit jej zastupitelstvu
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu předloženého materiálu
schválit
T: 29.6.2016
Z: Ing. Chudomská, ved. OE
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10. Smlouvy
Starosta oznámil výsledek nabídek k veřejné zakázce. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 356
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AUTUS I. Spol.
s r.o. na akci „Přístřešek na kontejnery Lonkova 465-7“ v ceně 240 325,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Příloha usnesení č. 351, 352
Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin.

…………………………………………………………………….
místostarosta

…….…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 9. 6. 2016
Zapsala: M. Boháčková
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Příloha k usnesení RMO č. 351 ze dne 8. 6. 2016

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
Český svaz včelařů, z. s. základní organizace Pardubice – pobočný spolek
zastoupená Václavem Janovským, předsedou
se sídlem Klášterní 54, 530 02 Pardubice
IČ 64242463
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 3.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní
účet č: 104369355/0300.
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. 351
ze dne 8. 6. 2016.
V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

-------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

-----------------------------------------Václav Janovský, Milan Krulich
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Příloha k usnesení RMO č. 352 ze dne 8. 5. 2016

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
AVE-KONTAKT s. r. o
zastoupená PaedDr. Janem Mazuchem, jednatelem
se sídlem Štrossova 239, 50 03 Pardubice
IČ 60108665
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 4.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní
účet č: 19-2518810277/0100.
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. 352
ze dne 8. 6. 2016.
V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

-------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

-----------------------------------------PaedDr. Jan Mazuch
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