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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 19. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 25. 11. 2019 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer 

Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluven: Lubomír Hanzlík 

 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 11. 12. 2019 
2. Poskytnutí darů 
3. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 – 2025 
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2019 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
8. Žádosti – nakládání s pozemky 
9. Nařízení o placeném stání 
10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
11. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za vjezd 
12. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
13. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
 
Poté starosta představil pozvaného hosta xxx jednajícího za HARMONY CLUB HOTELY, a.s., který 
přednesl svůj požadavek týkající se směny pozemků – k bodu 8 programu. Poté jednání rady opustil. 
Jednání pokračovalo dle programu. 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 11. 12. 2019 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 175 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 11. 12. 2019 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních, která provedla rada MO 
3. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II 
6. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
7. Informativní zpráva o investičních akcích 
8. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady 
9. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
10. Poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva  
11. Diskuse 
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Poskytnutí darů 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 176 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Mateřské škole 

Pardubice-Polabiny, Odborářů 345, IČ 70941921, se sídlem Odborářů 345, Pardubice, z rezervy 
místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2019 (přesun z rezervy 
místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2019 
rozpočtovým opatřením č. 6) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 177 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 7.000 Kč Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, 

IČ 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, z rezervy starosty v rozpočtu městského 
obvodu Pardubice II na rok 2019 (přesun z rezervy starosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu 
městského obvodu na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 6) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 178 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- souhlasí s darováním opotřebovaného kancelářského nábytku ze tří kanceláří odboru životního 

prostředí a dopravy Dostihovému spolku a.s., IČ 48155110, se sídlem Pražská 607, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
3. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 – 2025 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 179 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice II na roky  
2021 – 2025 v rozsahu předloženého materiálu 

- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 11.12.2019 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 180 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2020 v rozsahu předloženého materiálu 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 

T: 11.12.2019 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2019 (informativní zpráva) 
Zprávu přednesl starosta. Rada MO Pardubice II vzala informativní zprávu o čerpání rozpočtu MO 
Pardubice II k 31. 10. 2019 na vědomí. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil členy rady Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 181 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Pce, Trnová st. p620-kvn, ROvn-

POLIKLINIKA“ na základě požadavku ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

dle projektové dokumentace SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, z důvodu vzniku 

nového odběrného místa. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 182 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby optické sítě pro T-mobile na základě 

požadavku COM PLUS CZ a.s., U Vlečky 6, 400 01 Ústí nad Labem, která povede z části starým 

horkovodem a z části starým potrubím na teplou vodu ve vlastnictví EOP, a.s. v ul. Křičkova a Kpt. 

Bartoše.  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 183 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Nákupní park Fáblovka – II.etapa – 

Retail park“ na základě požadavku CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice s podmínkou, že 

investor připraví a zrealizuje obslužnou komunikaci v souladu se schválenou územní studií Fáblovka 

Jihovýchod 1 - 2016 (směrem k SV obchvatu a propojení se stávajícím obchodním areálem).  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Proběhla diskuse. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 184 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace xxx v termínu od 1.1. 2020 do 31.12.2021, vlastník xxx z důvodu evidovaného nedoplatku u 

MO Pardubice II za užívání veřejného prostranství k datu podání žádosti. 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Žádosti – nakládání s pozemky 
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Členové rady diskutovali o návrhu usnesení týkajícího se HARMONY CLUB HOTELY, a.s. Došlo k úpravě 
návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 185 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala 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. 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s navrženou směnou formou bezúplatných (ani 
úplatných) převodů, doporučuje požadovaný pozemek zachovat ve vlastnictví města a využívat ho 
nadále jako veřejnou zeleň. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
S žádostí xxx seznámil Ing. Řezanina. Členové rady hlasovali jako první o návrhu na usnesení označeném 
2B. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 186 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx a xxx o darování nebo odkoupení 
vybudovaných staveb (zpevněných ploch ze zámkové dlažby) na části pozemku označeného jako p.p.č. 
3710/1 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za cenu 
1.000,- Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Jelikož usnesení bylo přijato, o návrhu označeném 2A se již nehlasovalo. 
 
Před hlasováním o další žádosti starosta informoval, že lávka přes Labe se prozatím budovat nebude. 
Proběhla diskuse, zda je vhodné či nikoli navrhovat koupi pozemků. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 187 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx a xxx o směnu pozemků formou úplatných 
převodů, a to: 
- odkoupení části pozemků označených jako p.p.č. 1720/1 o výměře cca 92 m2, p.p.č. 1722/4 o výměře 
cca 2.688 m2, vše v k.ú. Pardubice, za cenu 770,- Kč/m2 do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
účelem stavby cyklostezky Labe - Lonkova, 
- prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2632/10 o výměře cca 250 m2, v k.ú. Pardubice z důvodu 
scelení pozemku. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasováním o dalším návrhu opět proběhla diskuse, zda souhlasit s odkoupením větší či menší 
výměry nabízených pozemků. Hlasováno o návrhu označeném 4A: 
Usnesení č. 188 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx a xxx o odkoupení pozemků  p.p.č. 1684/34 
o výměře 786 m2, p.p.č. 1684/35 o výměře 269 m2, p.p.č. 1723/1 o výměře 7.295 m2, p.p.č. 1724/21 o 
výměře 5.152 m2, vše v k.ú. Pardubice - celkem 13.502 m2 do vlastnictví města za účelem stavby 
cyklostezky Labe – Lonkova. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Jelikož bylo toto usnesení přijato, o návrhu označeném 4B již hlasováno nebylo. 
9. Nařízení o placeném stání 
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Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 189 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala předložený návrh novely Nařízení statutárního města 
Pardubic č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích a návrh novely Ceníku placeného stání 
na místních komunikacích a doporučuje na parkovišti LI/4 (Labská) zavést zvýhodněnou sazbu pro 
dlouhodobější denní parkování s cílem lepší naplněnosti parkoviště a snížení zátěže nejbližších 
neplacených parkovišť na území MO Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Informoval, že navýšení poplatku za vyhrazené stání je vyšší než bylo 
navrhováno radou. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 190 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za vjezd 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Informoval členy rady, že tato vyhláška se území MO Pardubice II netýká. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 191 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
12. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zprávu přednesl starosta. Navrhl z novely vypustit ustanovení osvobozující od placení poplatku fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům 
nacházející se na území statutárního města Pardubic, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba a 
zároveň jsou všichni vlastníci přihlášeni ve statutárním městě Pardubice. Došlo k úpravě návrhu na 
usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 192 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a požaduje vypustit písmeno f) v článku 6, odstavci 2, ke zbývajícímu znění nemá 
připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 193 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku ze psů, požaduje zapracovat následující úpravy: 

- do čl. 5 doplnit nový odst. 4, který zní 
4. Poplatek ze psů platí držitel městskému obvodu příslušnému podle svého místa přihlášení 

nebo sídla. 
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- do názvu čl. 6 doplnit za slovo „Osvobození“ slova „a úlevy“ 
- v čl. 6 stávající odst. 3 a 4 zrušit a vložit nové odst. 3, 4 a 5 které zní 

 

3. Úleva se poskytuje držiteli psa, kterým je  

a) osoba mladší 65 let a která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem dvou 

z těchto důchodů současně, přičemž jsou jeho jediným zdrojem příjmů, a to  

ve výši 1000,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok ze sazby uvedené v čl. 4 odst. 4 
ve výši 1200,- Kč za druhého a každého dalšího psa/kalendářní rok ze sazby uvedené v čl. 
4 odst. 4 

b) poživatel sirotčího důchodu, a to 

ve výši 1000,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok ze sazby uvedené v čl. 4 odst. 4 
ve výši 1200,- Kč za druhého a každého dalšího psa/kalendářní rok ze sazby uvedené v čl. 
4 odst. 4 

 
4. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 a úlevu dle odst. 3 tohoto článku vyhlášky je 

poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního 
roku. 
 

5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 
ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká10. 

 

a ke zbývajícímu znění nemá připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Diskuse 
Ing. Řezanina seznámil členy rady s neustále narůstajícím počtem žádostí o vyhrazená parkovací stání. 
Proběhla diskuse, zda od nového roku nevyhlásit stop stav na přijímání žádostí. Koncepce města počítá 
s rozšířením placeného parkování na celé území města, v budoucnu bude nutno řešit i již povolená 
vyhrazená stání. Bylo dohodnuto, že na příští jednání rady bude připraven materiál, na základě kterého 
bude vyhlášen stop stav pro přijímání nových žádostí v městském obvodě a stanoven nejzazší termín 
platnosti již vydaných povolení. 
 
 
Přílohy k usnesení: 176, 177, 178 
Jednání bylo ukončeno v 18:05 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
                místostarosta                                                   starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26. 11. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



                                                                            Příloha k usnesení RMO č. 176 ze dne 25. 11. 2019 

 

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  
 
Mateřská škola Pardubice – Polabiny, Odborářů 345 
zastoupený Bc. Lenkou Veselíkovou, DiS. 
se sídlem Odborářů 345, 530 09 Pardubice 
IČ 70941921 
(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. 176 ze dne 
25.11.2019.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      Bc. Lenka Veselíková, DiS. 
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D A R O V A C Í   S M L O U V A 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 

Se sídlem:   Chemiků 128, 530 09 Pardubice  

Zastoupený:   Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČO:   00274046 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:   19-2374040217/0100 

   

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Univerzita Pardubice 
Právní forma:  veřejná vysoká škola zřízená zákonem 

Fakulta:  Fakulta filozofická 

Se sídlem:   Studentská 95, 532 10 Pardubice 

Zastoupená:  doc. Mgr. Jiřím Kubešem, Ph.D., děkanem fakulty 

IČO:    00216275 

DIČ:   CZ00216275 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:   xxx 

 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

uzavřely dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „OZ“) tuto Darovací smlouvu (dále jen „smlouva“): 

 

 

I. 
Předmět smlouvy 

1) Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční částku ve výši 7.000 Kč (dále jen 

„dar“) a obdarovaný tento dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.  

2) Dárce se zavazuje poskytnout dar na bankovní účet obdarovaného uvedený 

v úvodních ustanoveních této smlouvy nejpozději do 30-ti dnů od uzavření této smlouvy.  

 

 

 

II. 
Užití daru 

1) Obdarovaný se zavazuje využít dar za účelem podpory výuky na Fakultě filozofické. 

2) Dárce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že obdarovaný nepoužije 

dar v souladu s účelem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 
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3) Dar je poskytnut ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, v platném znění. 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1) V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území 

České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu 

této smlouvy. 

2) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 

dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. 

Jeden stejnopis obdrží dárce a jeden stejnopis obdrží obdarovaný. 

5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla ujednána po vzájemném 

projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své podpisy.  

 

Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 177 ze dne 

25.11.2019.  

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne ………………   V Pardubicích dne ……………… 

 

za dárce:      za obdarovaného: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Mgr. Bc. Radek Hejný, starosta   doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan 
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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  
 

Dostihový spolek a.s. 
zastoupený Ing. Petrem Kvašem, místopředsedou 
se sídlem se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ 48155110 
(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. 
Předmětem této darovací smlouvy je nábytek specifikovaný v předávacím protokolu, který je 
nedílnou součástí této darovací smlouvy. 
 

II. 
Dárce poskytne obdarovanému bezúplatně předmět darovací smlouvy specifikovaný v čl. I. této 
smlouvy a obdarovaný tento dar přijímá. 
 

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. 178 ze dne 
25.11.2019.  
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      Ing. Petr Kvaš  
 
Příloha: 
Předávací protokol
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Městský obvod Pardubice  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
odbor vnitřních věcí 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice 

 
 

Předávací protokol 
 
 
 

Kancelář č. 11 
1. stůl pod PC    
2. stůl pod PC    
3. rohový prvek 
4. rohový prvek 
 
 
 
Kancelář č. 14 
1. stůl 160    
2. stůl pod PC    
3. skříň otevřená 140 úzká  
4. skříň s dveřmi 140 úzká  
5. skříň otevřená 140 široká  
6. rohový prvek 90 oblouk  
7. kontejner na kolečkách  
8. kontejner na kolečkách   
9. skříň na mapy    
10. stůl 160 x 80   
11. rohový stůl 80 x 80   
12. stůl 120 x 80   
13. kontejner – zámek   
14. skříň policová – široká  
15. skříň policová – úzká  
16. skříň úzká dvířka  
17. nosič PC   
18. skříň s dveřmi    
19. skříň se zámkem   
20. skříň vysoká policová  
21. skříň malá policová   
22. skříň šatní    
24. kontejner   
25. stůl 120 
26. skříň s dveřmi úzká 
27. skříň s dveřmi se stolkem 
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Kancelář č. 34 
1. skříňka ořech 80 
2. skříňka ořech 80 
3. skříňka ořech 80/2 
4. skříňka ořech 80/2 
5. skříňka ořech 140/PD 
6. stůl pracovní 140x75 
7. stůl jednací 160x75 
8. stůl pod PC  
9. stůl rohový 
10. kontejner  
11. stůl dřevěná deska + kov. nohy 
 
 
V Pardubicích dne       
 V Pardubicích dne  
 
 
 
………………………………………………………… …………………………………………………………
      
  
Předávající  Přebírající 
 
 


