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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 61. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 30. 5. 2022 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

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

Weisbauer 
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
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 22. 6. 2022 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2021 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Poskytnutí peněžitého daru 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Diskuse 

 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 22. 6. 2022 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 562 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 22. 6. 2022 
takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2021 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II 
5. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Pardubice II pro volební období 2022 - 2026 
7. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2021 
Zprávu uvedl starosta. Seznámil členy rady s výsledkem přezkoumání hospodaření obvodu za rok 2021. 
Poděkoval zaměstnancům úřadu, zejména vedoucí ekonomického odboru, za kvalitně odvedenou práci. 
Při přezkoumání hospodaření nebyly na městském obvodě zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 563 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- bere na vědomí návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2021 v rozsahu 

předloženého materiálu 
- ukládá předložit návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2021 k projednání 

zastupitelstvu a doporučuje souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 
T: 22. 6. 2022 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Rozpočtové opatření č. 3 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 564 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 22. 6. 2022 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí peněžitého daru 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 565 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Základní umělecké škole Pardubice-

Polabiny, Lonkova 510 /IČ 72566639/, se sídlem Lonkova 510, Pardubice, z položky dary v rozpočtu 
městského obvodu Pardubice II na rok 2022 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil starosta. Před hlasováním o žádosti společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 
proběhla diskuse. Jejím výsledkem byl nový návrh na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 566 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. o 
prodej pozemků za účelem výstavby parkoviště u Obytného souboru Zelená terasa a  

a) souhlasí s prodejem úzkého pruhu pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 k.ú. Pardubice o 
výměře cca 100 m2 a  

b) nesouhlasí s prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 3710/35 k.ú. Pardubice o výměře 145 
m2 (nevhodný zábor veřejné zeleně).  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 567 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí spolku Dirty Pardubice z.s. o výpůjčku části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1684/24 o výměře 3.822 m2 v k.ú. Pardubice za účelem užívání 
bikeparku a pro volnočasové sportovní aktivity spolku. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Diskuse 
Pan Drahoš požádal, zda by bylo možné vytipovat místo, kam zasadit tzv. „Lidické ořechy“. Jedná se o 
speciální sazenice stromů. Bylo dohodnuto, že pan Drahoš připraví text k historii sazenic a poté starosta 
osloví ředitele základních či mateřských škol v obvodě, zda by sazenice mohly být vysazeny v areálu 
školy či školky.  
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Přílohy k usnesení: 565 
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 31. 5. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
 



                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 565 ze dne 30.5.2022 

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  
 
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 
zastoupená Jiřím Kabátem M.Mus., ředitelem 
se sídlem Lonkova 510, 530 09 Pardubice 
IČ 72566639 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený 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. 82/2012 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. 565 ze dne 
30. 5. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Jiří Kabát M.Mus. 


