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

 
 

 
 

Z á p i s 
ze 71. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 26. 7. 2018 
v 15:00 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 

(od 15:15 hod.) 
                    Mgr. Monika Benešovská, tajemnice úřadu, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2018 
2. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2018 
3. Vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Žádosti - nakládání s pozemky 
6. Poskytnutí peněžitého daru 
7. Smlouvy 
8.  Diskuse 
 
Body programu byly projednány v pořadí 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8. 
 
1. Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2018 
Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala informaci o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
2. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2018 
Starosta podal informace o činnosti knihovny městského obvodu v I. pololetí letošního roku. Rada 
městského obvodu vzala informaci o plnění plánu práce knihovny na vědomí. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Starosta seznámil přítomné se zprávou. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 746 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, Hradecká k.č. 3671/28 – přeložka kvn“, 
dle projektové dokumentace PEN projekty energetiky, s.r.o., investor akce ČEZ Distribuce a.s. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. Projednáno 
jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 747 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Lonkova Point s.r.o. o prodej dle 
geometrického plánu č. 8793-25/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 3710/56 o 
výměře 16 m2 (vznik z p. p. č. 3710/8) v k.ú. Pardubice (pod vybudovaným schodištěm). 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti xxx a xxx jako spoluvlastníků 
pozemků označených jako p.p.č. 1682/13 o výměře 50 m2 a p.p.č. 1682/16 o výměře 742 m2 o 
uzavření nájemní smlouvy na nájem výše uvedených pozemků, a to na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 6 měsíců za nájemné ve výši 55,- Kč/m2/rok s připočtením úhrady jednorázové částky ve výši 
44.155,- Kč z titulu bezesmluvního užívání předmětných pozemků od 7. 6. 2017 do 12. 6. 2018.   
Výsledek hlasování: pro 0 proti 2 zdržel se 2     
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 748 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 v k.ú. Pardubice, za účelem 
provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 749 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR o 
vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina“, na 
základě které dojde k výstavbě severovýchodního obchvatu města, kdy tato stavba bude realizovaná 
na pozemcích města v k. ú. Pardubice označených jako: p. p. č. 3615/2, p. p. č. 3618/5, p. p. č. 3670/11, 
p. p. č. 4237/1, p. p. č. 5162/11, p. p. č. 5162/25, p. p. č. 5162/27, p.p. č. 5162/66, p. p. č. 5162/68, p. 
p. č. 5168/33, p. p. č. 5168/34 formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou společnosti DŘEVOTVAR St. Hradiště, spol.  
s r.o., na odkoupení část pozemku označeného jako p.p.č. 3657/2 o výměře cca 596 m2 v k.ú. 
Pardubice včetně účelové komunikace za kupní cenu stanovenou  znaleckým posudkem. 
Výsledek hlasování: pro 0 proti 0 zdržel se 5     
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 750 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného  jako p.p.č. 3615/2 v k.ú. 
Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 8842-460/2018, za účelem provozování stávajícího 
přívodního zásobního řadu z litiny DN600, vodovodního řadu z litiny DN300 a potrubí z polyethylenu 
DN160 za cenu 1.000,- Kč bez DPH/ za pozemek. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
Se zprávou seznámil starosta. Proběhla diskuse, kde bylo konstatováno, že rada trvá na svém záměru 
nerozšiřovat reklamní plochy na území městského obvodu. Proto došlo k úpravě návrhu usnesení na 
nesouhlas. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 751 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání veřejného 
prostranství  „zeleň“ na p.p.č. 3710/1 – Npor. Eliáše; 3710/2 – Kpt. Bartoše; 4376/1 – Kpt. Bartoše; 
4376/1 – Mozartova x Kpt. Bartoše; 3702/1 – ul. Kosmonautů; 3677/1 – prostranství Ohrazenická x 
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Mladých; 3638/4 sídliště Cihelna; 355/26 – cyklostezka; pro „umístění volební propagace ODS“ 

v termínu 4. 9. – 7. 10. 2018, z důvodu záměru rady nerozšiřovat reklamní plochy na území městského 
obvodu. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 1 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Poskytnutí peněžitého daru 
Starosta informoval přítomné o podané žádosti DDM ALFA Pardubice – Polabiny. Projednáno bez 
připomínek.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 752 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč DDM ALFA Pardubice - Polabiny, 

/IČ 48161233/, Družby 334, 530 09 Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II na rok 2018 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Smlouvy 
Ing. Řezanina seznámil přítomné s výsledky veřejné zakázky malého rozsahu. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 753 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Živičné opravy 2018“ předložil dodavatel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 2 647 843,- 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.  Diskuse 
Diskutována byla nutnost většího informování veřejnosti o probíhajících úpravách v parku J. Srbka.  
Ing. Vitochová upozornila na stížnost týkající se rozježděných chodníků v ulici Družby. Ing. Řezanina 
reagoval, že odbor o stížnosti ví a řeší situaci se Službami města Pardubic, jelikož k poškození došlo při 
poslední seči trávy. 
Dále starosta prezentoval návrh plakátu na Polabinskou pouť a informoval o probíhajících přípravách. 
 
Příloha k usnesení č. 752 
 
Jednání bylo ukončeno v 15:45 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 27. 7. 2018   
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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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  
 

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice – Polabiny, Družby 334 
zastoupený Mgr. Milošem Adamů, MBA , ředitelem 
se sídlem Družby 334, 530 09 Pardubice 
IČ 48161233 
(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 10.000 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. 752 ze dne 
26.7.2018.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      Mgr. Miloš Adamů, MBA  


