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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 63. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 28. 2. 2018 

v 17:00 hodin v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 
 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka , Ing. Marta Vitochová, Lubomír Hanzlík 
                      Miroslava Boháčková, tajemník, 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. Změna termínů jednání rady městského obvodu v roce 2018 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
3. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Diskuse 
 
1.  Změna termínů jednání rady městského obvodu v roce 2018 
Projednání změny v termínech jednání rady v roce 2018 je předloženo na základě domluvy členů rady 
z předchozího jednání. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 674 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje změnu termínů pro jednání rady v roce 2018 od 
měsíce března takto: 
22. 3., 19. 4., 10. 5., 31. 5., 14. 6., 27. 6.,  
19. 7., 9. 8., 30. 8., 19. 9., 11. 10., 25. 10. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Poskytnutí peněžitého daru 
Návrh na poskytnutí daru předkládá místostarosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:           
Usnesení č. 675 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Oblastní pobočce SONS /IČ 65399447/, 

Bělehradská 384, Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na 
rok 2018 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského 
obvodu na rok 2018 rozpočtovým opatřením č. 2) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
Starosta informoval o přípravě a realizaci dalších akcí v městském obvodě a o připravených projektech 
těchto akcí. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
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Usnesení č. 676  
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 3/2018 – Jarní koncert v Arše dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 677  
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 4/2018 – Organizace volejbalového 
turnaje v městském obvodě dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 678  
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 5/2018 – Polabinské čarodějnice dle 
přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření k územnímu řízení 
Žádosti byly projednány jednotlivě. Informaci podal Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 679 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, Fáblovka k.č. 10287 – vn - 
Sakala“ dle projektové dokumentace ve stupni RS zpracované společností PEN – projekty energetiky, 
s.r.o. ve 12/2017, investor ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 680 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce, Cihelna č.p. 2679 – přel. knn – Povodí 
Labe“ dle projektové dokumentace ve stupni DÚS zpracované společností PEN – projekty energetiky, 
s.r.o. ve 02/2018, investor ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 681 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou „Sklad materiálu k.ú. Pardubice, p.p.č. 
3638/40, 3638/41“ dle projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracované 
společností Atelier Novotná s.r.o. v 02/2018, investor xxx z důvodu, že stavba znemožní vznik 
stanoveného počtu nových parkovacích míst, navrhovaná řešení stavebníka využívají pouze stávající 
parkoviště. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina seznámil členy se žádostmi jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 682 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí České pošty, s.p. o nájem části pozemku 
označeného jako p.p.č. 4140 o výměře 1 m2, v k.ú. Pardubice za účelem umístění a provozování 
odkládací schránky pro snížení zátěže lisovních doručovatelů. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 683 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech  pozemků 
označených jako p.p.č. 3735, v k.ú. Pardubice, p.p.č. 627/1, p.p.č. 249/8, vše v k.ú. Rosice nad Labem, 
za účelem uložení nového vodovodního řadu v rámci akce „Pardubice, ul. Jiřího Potůčka - vodovod“. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 684 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Povodí Labe, státní podnik a statutárního 
města Pardubice o směnu pozemků: 
-pozemků označených jako st. p. č. 10794 o výměře 152 m2, st. p. č. 10795 o výměře 22 m2, st. p. č. 
10810 o výměře 22 m2, st. p. č. 10811 o výměře 55 m2, st. p. č. 10837 o výměře 41 m2, st. p. č. 10841 
o výměře 4 m2, st. p. č. 10844 o výměře 51 m2, st. p. č. 10848 o výměře 30 m2, st. p. č. 10849 o 
výměře 1.894 m2, st. p. č. 10951 o výměře 124 m2, st. p. č. 10952 o výměře 7 m2, p. p. č. 103/18 o 
výměře 2.703 m2, p. p. č. 672/25 o výměře 653 m2, p. p. č. 1660/6 o výměře 3.182 m2, p. p. č. 1660/7 
o výměře 323 m2, p. p. č. 2774/33 o výměře 586 m2, p. p. č. 2774/56 o výměře 2 m2, p. p. č. 2774/62 o 
výměře 63 m2, p. p. č. 2774/63 o výměře 2.371 m2, p. p. č. 2783/78 o výměře 1.687 m2 a 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako st. p. č. 10805 
o výměře 417 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice  
za  
pozemky označené jako st. p. č. 10620/1 o výměře 466 m2, st. p. č. 10634/2 o výměře 63 m2, st. p. č. 
10634/3 o výměře 308 m2, st. p. č. 10634/5 o výměře 198 m2, st. p. č. 10634/7 o výměře 24 m2, st. p. 
č. 10650/1 o výměře 1.864 m2, st. p. č. 10650/4 o výměře 535 m2, p. p. č. 331/9 o výměře 217 m2, p. 
p. č. 331/10 o výměře 164 m2, p. p. č. 331/16 o výměře 194 m2, p. p. č. 331/21 o výměře 29 m2, p. p. 
č. 341/7 o výměře 363 m2, p. p. č. 1619/4 o výměře 21 m2, p. p. č. 1660/5 o výměře 29 m2, p. p. č. 
1682/11 o výměře 314 m2, p. p. č. 1728/10 o výměře 143 m2, p. p. č. 1728/12 o výměře 34 m2, p. p. č. 
1728/13 o výměře 181 m2, p. p. č. 3647/2 o výměře 1.139 m2, p. p. č. 3647/27 o výměře 1.003 m2, p. 
p. č. 3647/28 o výměře 647 m2, spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/12 vzhledem k celku na pozemku 
označeném jako p. p. č. 341/6 o výměře 2.231 m2, spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 vzhledem k 
celku na pozemku označeném jako p. p. č. 3647/60 o výměře 21 m2, vše v k. ú. Pardubice, pozemku 
označeného jako p. p. č. 466/31 o výměře 88 m2 v k. ú. Mnětice, pozemků označených jako p. p. č. 
614/37 o výměře 765 m2 a p. p. č. 634/1 o výměře 4.052 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, pozemku 
označeného jako p. p. č. 251/5 o výměře 155 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,   
se vzájemným závazkem,  
-  že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10805 (účelová komunikace č. 322932402), st. p. č. 10951, 
st. p. č. 10953 a p. p. č. 361/5 (účelová komunikace č. 011227451 okolo stavby zdymadla), vše v k. ú. 
Pardubice, budou bezúplatně zřízeny služebnosti umístění a provozování komunikace spočívající v 
právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a 
vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu stanoveném 
geometrickým plánem;  
- že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10849, p. p. č. 2774/59 a p. p. č. 2774/63, vše v k. ú. 
Pardubice, (objekt M 123 Lávka Na Špici) budou bezúplatně zřízeny služebnosti umístění konstrukce 
mostů spočívající v právu strpět umístění stavby mostů po celou dobu jejich fyzické a právní životnosti, 
vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a 
revizemi, resp. rekonstrukcemi mostů a služebnosti umístění a provozování komunikace (č. 
561056111) spočívající v právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu její fyzické a právní 
životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami 
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a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem;  
-  že k pozemkům označeným jako p. p. č. 103/18, p. p. č. 103/19, p. p. č. 677/2 a p. p. č. 2774/3, vše v 
k. ú. Pardubice, (objekt M 113 Lávka u lázní přes Chrudimku) budou bezúplatně zřízeny služebnosti 
umístění konstrukce mostů spočívající v právu strpět umístění stavby mostů po celou dobu jejich 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcemi mostů a služebnosti umístění a provozování 
komunikace (č. 243424411) spočívající v právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu její 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace ve prospěch statutárního města 
Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem;  
- že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10620/1, st. p. č. 10650/1 a st. p. č. 10650/4, vše v k. ú. 
Pardubice, budou bezúplatně zřízeny služebnosti stezky a cesty ve prospěch ČR s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové – Slezské Předměstí,   
a to nejpozději do 1 roku od nabytí vlastnického práva smluvními stranami ke směňovaným 
pozemkům. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato. 

 
6.  Diskuse 
- starosta informoval členy rady o záměru uspořádat akci na řece Labi ve spolupráci s městským 
obvodem I – využití vodní hladiny – společná akce s hasiči, PČR, vojskem apod.  
- Ing. Vitochová vznesla dotaz na deratizaci na aktuálních místech 
 
 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 675, 676, 677, 678  
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 1. 3. 2018  
Zapsala: M. Boháčková 



 

Stránka 1 z 1 

 

                                                                                             Příloha k usnesení RMO č. 675 ze dne 28. 2. 2018 

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  
 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek/dále jen SONS/, Krakovská 21, 
110 00 Praha 
Oblastní pobočka SONS v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Bělehradská 384, 
530 09 Pardubice 
za niž na základě pověření statutárním představitelem, prezidentem Mgr. Václavem Poláškem jedná 
xxx, bytem Závodu Míru 1844, 530 02 Pardubice 
IČ 65399447 
(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. 675 ze dne  
28. 2. 2018.  
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      xxx 
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Chemiků 128, 530 09  Pardubice

                                                                                              Příloha k usnesení RMO č. 676 ze dne 28. 2. 2018 
 
 
 
 

Projekt č. 3/2018             Jarní koncert v Arše 

 
Organizátor:      Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II spolu s ELIM Pardubice a  
                            Církví bratrskou Pardubice  
 
Cíl:                       Rozšířit občanům městského obvodu možnost kulturního vyžití 
 
Cílová skupina:  Občané městského obvodu 
 
Organizace:   Městský obvod spolu s ELIM Pardubice a Církví bratrskou Pardubice zorganizuje 

vystoupení Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk; ELIM Pardubice a Církev 
bratrská Pardubice zajistí organizaci akce v místě konání; městský obvod uhradí výdaje 
s akcí spojené 

                             
Termín:              9. 4. 2018 
                            
Zveřejnění:     Formou plakátů do vývěsek městského obvodu, do Seniorklubu Archa, na webových 

stránkách městského obvodu, na facebooku, prostřednictvím klubů seniorů 
               
Financování: Výdaje na organizaci Jarního koncertu v Arše hradí městský obvod Pardubice II 

z rozpočtu 
                             
Rozpočet:          7.000,- Kč 
 
Výdaje:             - občerstvení pro účinkující 

- pronájem 
- ostatní výdaje spojené s organizací akce 

                      
Úhrady  
výdajů:               Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb  
                            a nákupů v hotovosti 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 28. 2. 2018 usnesením  
č. 676.  
 
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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                                                                           Příloha k usnesení RMO č. 677 ze dne 28. 2. 2018 

 
 
 

Projekt č. 4/2018            Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

 
Organizátor :     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
                             ve spolupráci s Univerzitou Pardubice   
 
Cíl:                       Organizace volejbalového turnaje o pohár starosty městského obvodu finančně podpoří  
                             spolek Miška z. s., který finančně podporuje zdravotně hendikepovanou Michaelu  
                             Hlaváčkovou, případně další osoby, které trpí závažnými zdravotními onemocněními  
                              
                             Finanční podporou budou vybrané účastnické poplatky od jednotlivých družstev 
                             (minimální poplatek 1000 Kč za družstvo), vybrané finanční prostředky budou  
                             poskytnuty na charitativní účely 
 
Účastníci:           Volejbalová družstva přihlášená do turnaje - předpoklad účasti 12 – 16 družstev 
 
Organizace:       Městský obvod společně s Univerzitou Pardubice zorganizuje volejbalový turnaj  
 
Termín:              14. 4. 2018 
                            
Zveřejnění:        Formou letáčků o konání turnaje v městském obvodě, facebook, webové stránky 
               
Financování:     Univerzita Pardubice poskytne zázemí – pronájem tělocvičny pro uvedený volejbalový 
                            turnaj zdarma 

Ostatní výdaje organizace turnaje budou hrazeny z rozpočtu na rok 2018 podle 
zpracovaného rozpisu, jak je uvedeno dále 

                             
Rozpočet:          5.000,- Kč 
 
Výdaje:              - pořízení pohárů pro vítěze  

- náklady na dohody o provedení práce spojené s vlastním zabezpečením a řízením 
turnaje a na práce rozhodčích 

                             
Úhrady  
výdajů:              Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů  
                           v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce  
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 28. 2. 2018 usnesením 
č. 677. 
 
 
 
 
starosta        
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
                                                                                                                                     Příloha k usnesení RMO č. 678 ze dne 28. 2. 2018 

 
 

Projekt č. 5/2018             Polabinské čarodějnice 

 
Organizátor:     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
                  
Cíl:              Vytvoření tradice pro účast obyvatel městského obvodu na veřejné akci u příležitosti 

zachování dodnes živého lidového zvyku Pálení čarodějnic – oslava příchodu jara 
 

Mnoho obyvatel městského obvodu nemá možnost trávit Pálení čarodějnic v přírodě u 
ohně mimo město, a proto se městský obvod rozhodl tuto atmosféru svým obyvatelům 
přiblížit a uspořádat tak pálení čarodějnic přímo v městském obvodě 

 
Účastníci:           Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči 
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje „Pálení čarodějnic“ na území městského obvodu, konkrétně 

na louce vedle stezky od Wonkova mostu do Polabin; stavbu hranice a požární 
zabezpečení zajistí sbor dobrovolných hasičů; součástí akce bude soutěž o nejhezčí 
čarodějnici a soutěže pro děti; k poslechu bude hrát živá hudba, účastníci si budou moci 
na místě zakoupit buřty a další občerstvení  

 
Termín:              27. 4. 2018 
                            
Zveřejnění:        Zpravodaj, formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově 

úřadu městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, formou letáčků 
do základních a mateřských škol v městském obvodě, na facebooku 

               
Financování:     Výdaje na organizaci akce hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2018  
 
                             
Rozpočet:          25.000,- Kč 
 
Výdaje:             - dřevo na hlavní hranici + menší ohýnky  
  - zajištění toalet 
             - požární zabezpečení 
             - materiál, odměny pro děti 
             - hudební produkce 
             - pohoštění 
             - dohody, atd. 
                     
Úhrady  
výdajů:               Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace nebo nákupů  
                      v hotovosti, vyplacením nároku z uzavřené dohody o provedení práce  
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 28. 2. 2018 usnesením 
č.  678. 
 
 
starosta                         


