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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 47. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 16. 8. 2021 
od 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 
Omluven: Lubomír Hanzlík, Ing. Tomáš Řezanina 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2021 (informativní zpráva) 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Vyjádření k umístění pevné překážky 
5. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice II 
6. Diskuse 

 
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2021 (informativní zpráva) 
Se zprávou seznámil starosta. Rada městského obvodu Pardubice II vzala informativní zprávu na 
vědomí. 
 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 434 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k žádosti společnosti BARTH Reklamka a.s. o 
poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města za období od 
1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 a doporučuje postupovat v obdobných případech stejně. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 435 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkami xxx a xxx týkajícími se odkoupení jejich 
spoluvlastnických podílů (každá má 1/3) pozemků označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 
225 m2, p.p.č. 3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku, do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 436 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou xxx týkající se odkoupení pozemků 
označených jako p.p.č. 1601/11 o výměře 17 m2, p.p.č. 1553/29 o výměře 36 m2, částí pozemků 
označených jako p.p.č. 1600/4 o výměře 965 m2, p.p.č. 1600/5 o výměře 554 m2, p.p.č. 1601/10 o 
výměře 84 m2, vše v k.ú. Pardubice za kupní cenu 800,- Kč/m2 do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 437 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou xxx týkající se odkoupení pozemků 
označených jako p.p.č. 1600/7 o výměře 467 m2, p.p.č. 1606/10 o výměře 228 m2, p.p.č. 1606/11 o 
výměře 358 m2, p.p.č. 2782/22 o výměře 531 m2, p.p.č. 2782/19 o výměře 143 m2, p.p.č. 2782/23 o 
výměře 125 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 1598/4 o výměře cca 262 m2, p.p.č. 1600/8 o 
výměře cca 23 m2, p.p.č. 1606/7 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 1606/9 o výměře cca 903 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, za kupní cenu 800,- Kč/m2 do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 438 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Společenství vlastníků Kunětická 115, 
Pardubice o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 439 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí města o bezúplatný převod pozemku 
označeného jako p.p.č. 2676/5 o výměře 194 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 440 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Rekreační objekt – Pardubice na parcele č. 
1514/28, 4785 k.ú. Pardubice“ dle projektové dokumentace xxx, Autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby a statiku a dynamiku staveb, xxx, xxx pro investora xxx, xxx, xxx, xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k umístění pevné překážky 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 441 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním pevné překážky na místní komunikaci v ul. 
Kunětická (Cihelna - točna MHD) a v ul. Bělehradská 379 pro účely instalace výdejního boxu 
„Zásilkovna“ na dobu trvání pronájmu pozemku, žadatel Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Praha 9. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 442 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost o změnu termínu konání akce „Mezinárodní 
festival pěveckých sborů IFAS – 26. bienále“, na kterou bylo organizaci IFAS Pardubice, z.s., Jana 
Hrubého 373, Pardubice, poskytnuta dotace, a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6/2020 o 
poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Pardubice II s nově stanoveným termínem konání akce 
a s tím souvisejícím novým termínem pro vyúčtování dotace; Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení 
 
T: 30. 9. 2021 
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Z: Ing. J. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Diskuse 
Starosta informoval členy rady o stavu příprav polabinské pouti. Hygienická opatření budou 
konzultována s KHS. Byly vytištěny plakáty a v nejbližší době budou distribuovány. 
 
 
Přílohy k usnesení: 442 
Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 17. 8. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



 
 

Příloha k usnesení RMO č. 442 ze dne16.8.2021 
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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II  

číslo 6/2020 
 

I. 
Smluvní strany 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: xxx 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  IFAS Pardubice, z.s. 

 

Sídlo:  Jana Hrubého 373, 530 09  Pardubice 

Zastoupený:  panem Miroslavem Baťou, místopředsedou výboru 

IČ:  67442064 

Bankovní spojení: účet č. xxx 

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

II. 
Předmět dodatku 

 

1. Tímto dodatkem se mění bod III., odst. 3  a bod IV., odst. 3, písm. c) smlouvy č. 6/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu městského obvodu Pardubice II. 

 

Bod III., odst. 3 zní nově takto: 

„Výše dotace činí maximálně 11 500 Kč, tj. max. 80 % celkových skutečně vynaložených výdajů na 

Mezinárodní festival pěveckých sborů IFAS – 26. bienále – konaný ve dnech 3. 7. 2022 – 8. 7. 

2022 (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši 

celkových výdajů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové 

skutečné výdaje nižší než celkové předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto 

výdajích se nemění, tzn. příjemce obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše 

dotace se úměrně sníží. Pokud celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, 

konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží 11 500 Kč.“ 

 

Bod IV., odst. 3, písm. c) zní nově takto: 



 
 
 
 

2 z 2 
 

„c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do 31. 10. 2022 

Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se použití 

dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván 

k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů aktivity. Závěrečné 

vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení poskytovateli.“ 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 6/2020 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

3. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 16. 8. 2021 

usnesením č. 442. 
 
 
 
 

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

 

 

 

…………………………………………….                    ……………………………………………. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný          Miroslav Baťa 
                 starosta                                                                                    místopředseda výboru 
             poskytovatel                                                                              příjemce 
 


