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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová 
                    Miroslava Boháčková, tajemník 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 14. 6. 2018 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 5. 2018 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Změna odpisového plánu na rok 2018 
5. Žádosti - nakládání s pozemky 
6. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2018 
7. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
8.  Diskuse 
 
Zprávy byly projednány v pořadí 6, 1 - 5, 7. 
 
6.    Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2018 
Mgr. Matějek, předseda komise ŠKMS, seznámil členy rady s návrhem na poskytnutí dotací z druhého 
kola s termínem podání žádostí do 31. 5. 2018. Podáno bylo 5 žádostí, jedna žádost byla doručena po 
stanoveném termínu a tak nebyla hodnocena. Po vedené diskusi byly navržené výše dotací upraveny. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 731   
Rada městského obvodu  

− schvaluje poskytnutí dotací dle Podmínek pro předložení žádostí o dotaci z rozpočtu MO 
Pardubice II na rok 2018, schválených zastupitelstvem městského obvodu dne 13. 12. 2017 
usnesením č. 82 a podaných v termínu pro 2. kolo, v rozsahu přílohy tohoto usnesení  

− ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením  
T: 27. 6. 2018 
Z: M. Boháčková, tajemník 
    Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 14. 6. 2018 
M. Boháčková informovala o plnění usnesení - splněných a ponechaných v evidenci. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 732   
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje přijatá 
usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 685, 692,     
  bez úkolu: 686 - 691, 693 - 708, 710 - 718, 721 - 730 
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 -ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         709, 719, 720 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 5. 2018 
Členové rady projednali čerpání rozpočtu za 5 měsíců roku 2018. Nebyly vzneseny připomínky. Vzato 
na vědomí. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
Starosta odůvodnil prováděné úpravy v rozpočtu na rok 2018 – nové příjmy, nové výdaje a přesuny 
finančních prostředků v rámci položek. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 733 
 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: 27. 6. 2018 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Změna odpisového plánu na rok 2018 
Návrh na změnu odpisového plánu byl předložen z důvodu navýšení hodnoty po rekonstrukci 
zabezpečovacího zařízení v knihovně. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 734 
Rada městského obvodu schvaluje odpisový plán na rok 2018 v rozsahu předloženého materiálu. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5.     Žádosti - nakládání s pozemky 
Se žádostmi seznámil členy rady starosta. Žádosti byly projednány jednotlivě. Projednání jedné žádosti 
bylo staženo z programu jednání. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 735 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Dopravního podniku města Pardubic a.s. o 
výpůjčku části pozemků za účelem provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD (bez 
reklamních ploch, s reklamními plochami a se stánkem trafiky) dle důvodové zprávy. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 736 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o. o  
- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.350 m2 v k.ú. Pardubice za účelem 
výstavby objektu „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“, 
- prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.350 m2 v k.ú. Pardubice, 
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy podmínkou uzavření kupní smlouvy bude doručení 
originálu nebo úředně ověřené kopie územního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem 
na projekt „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“ s doložkou právní moci statutárnímu městu 
Pardubice a uhrazení plné výše kupní ceny dle kupní smlouvy na účet statutárního města Pardubice, 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/4 o výměře 4.554 m2, p.p.č. 4368/1 o výměře 803 
m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem výstavby veřejné infrastruktury 
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(komunikace, chodníky, parkovací stání, inž. sítě vč. přípojek) v rámci realizace stavby „CENTRUM 
BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“, bezúplatný převod vybudované veřejné infrastruktury 
(komunikace, chodníky, parkovací stání..) na částech pozemků označených jako p.p.č. 4368/4 o výměře 
4.554 m2, p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2, vše v k.ú. Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 737 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o. o  
- výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 4368/3 o výměře 36 
m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 28 m2, p.p.č. 3706/3 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem 
vybudování komunikace v rámci stavby „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“, 
- bezúplatný převod vybudované komunikace na částech pozemků označených jako p.p.č. 4368/2 o 
výměře 27 m2, p.p.č. 4368/3 o výměře 36 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 28 m2, p.p.č. 3706/3 o výměře 
56 m2, vše v k.ú. Pardubice, do majetku statutárního města Pardubice, po kolaudaci. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 738 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o. o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 m2 v k.ú. 
Pardubice za účelem užívání jako chráněná zahrada pro „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY 
PARDUBICE“, o uzavření budoucí nájemní smlouvy a o doplnění ustanovení do nájemní smlouvy, na 
jehož základě bude moci spol. Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. požádat statutární město 
Pardubice o převod pronajatého pozemku do vlastnictví nájemce a závazku pronajímatele pozemek za 
hodnotu dle znaleckého posudku připraveného v souladu s pravidly statutárního města Pardubice na 
nájemce převést. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 739 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o. o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na částech pozemků označených 
jako p. p. č. 355/4, p. p. č. 3677/1, p. p. č. 3706/3, p. p. č. 3710/8, p. p. č. 3718/2, p. p. č. 3718/10, p. p. 
č. 4368/2, p. p. č. 4368/3 a p. p. č. 4368/9, vše v k. ú. Pardubice,  za účelem uložení inženýrských sítí 
ukládaných v rámci realizace stavby „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“ za podmínky: 
- předložení žádosti o majetkoprávní vypořádání stavebníkem nejpozději 1 měsíc před zahájením 
kolaudačního řízení. K této žádosti přiloží stavebník geometrické plány na stanovení rozsahu 
jednotlivých inženýrských sítí vyhotovené na náklady stavebníka, podle kterých uzavře s městem 
smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí dle zásad pro nakládání s pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice 
- úhrady nákladů za správní poplatky za přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladů práv do 
katastru nemovitostí. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o. o  
- prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 360 m2, p.p.č. 4368/1 o výměře 
cca 180,9 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 54,30 m2, vše v k.ú. Pardubice, na kterých budou 
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vybudována parkovací stání v rámci projektu „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“ a o 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  
- výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/4 o výměře 891,7 m2, p.p.č. 4368/1 o výměře 
452,7 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 55,10 m2, p.p.č. 4368/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 4368/3 o výměře 
36 m2, p.p.č. 3706/3 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Pardubice, a o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce, 
za účelem údržby vybudované komunikace v rámci projektu „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY 
PARDUBICE“. 
Výsledek hlasování: pro 0 proti 5 zdržel se 0     
Usnesení nebylo přijato. 
 
Žádost společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s. o směnu pozemků formou bezúplatných převodů, a 
to 
- bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 
Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice 
- bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 
Pardubice do vlastnictví spol. HARMONY CLUB HOTELY, a.s., byla stažena z programu jednání. 
 
7.    Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
M. Boháčková informovala o dalším doplnění přílohy č. 9 k obecně závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku, takže se mění i vyhláška. Usnesení přijaté na jednání rady městského obvodu k původnímu 
návrhu obecně závazné vyhlášky je navrženo zrušit. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 740   
Rada městského obvodu 
- ruší usnesení č. 730 ze dne 31. 5. 2018 
- 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, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016 a č. 7/2016, 
č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 8/2017 v předloženém rozsahu bez připomínek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 

 
5.  Diskuse 

- řešení vánoční výzdoby na Cihelně – na kruhovém objezdu /starosta ukázal návrh výzdoby/, 
diskutovaná byla cena výzdoby, návrh na navýšení rozpočtové položky v rozpočtu bude 
předložen zastupitelstvu při změně rozpočtu   

- letní kino – starosta informoval o možnosti umístění laviček u přístupové cesty k letnímu kinu   
u mostu P. Wonky provozovatelem kina  

- informace starosty o přesunu kontejnerů u čp. 379 – posutí jinak 
- požadavek na prověření stavu lípy mezi parkovištěm a DDM Alfa, na vyčištění odvodňovacího 

kanálu na parkovišti v ulici Valčíkova 
 
Příloha k usnesení č. 731 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 15. 6. 2018   
Zapsala: M. Boháčková 



Poř. 

č.
Žadatel Účel dotace

Požad. 

výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Procentuelní 

podíl dotace 

na celk. 

výdajích

Doporučeno 

komisí

Schváleno   v 

RMO dne 14. 

6. 2018

Pozn.

1 IFAS Pardubice, z.s.
Mezinárodní festival akademických 

sborů - IFAS 2018 - 25. bienále
20 000 1 383 000 1,45% 5 000 15 000

2 MŠ Brožíkova Slavnost sv. Martina 8 738 17 476 50% 6 200 8 000

3 MŠ Brožíkova Vánoční workshop 6 995 13 990 50% 5 000 6 500

4
Nezávislý spolek Přátelé 

ZUŠ Pardubice-Polabiny

Pronájem VČD k uspořádání 

muzikálového představení
20 000 45 000 44% 9 600 20 000

5 Linka bezpečí, z.s., Praha

Linka bezpečí pro děti, mládež a 

dospělé jednající v zájmu dětí z MO 

Pardubice II

20 000 25 464 521 0% 0 0
vyloučeno z posuzování, žádost přišla po 

termínu k podání žádostí

55 733 49 500

128 600 128 600

72 867 79 100

Příloha k usnesení RMO č.731 ze dne 14.6.2018 

Žadatelé o dotaci k projednání v RMO dne 14. 6. 2018 - 2. kolo žádostí - příloha usnesení č. 731 

Celkem požadováno Kč (bez vyloučené žádosti)

Rozpočet Kč - zůstatek po 1. kole

Zůstatek Kč 

25 800

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč


