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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 6. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 2. 2019 
v 16:30 hodin v salónku restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 

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

(od 16:35 hodin), Lubomír Hanzlík (od 18:05 hodin) 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí  OŽPD 

 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil 
členy rady s programem jednání.  
 
Program:  
1. Nebytové prostory 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
3. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
4. Nařízení o placeném stání 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
 
 
1. Nebytové prostory 
Zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 49 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost pana xxx o nájem garáže o výměře 
24,85 m2 v ulici Bělehradská čp. 513, Pardubice a nemá námitek k uzavření nájemní smlouvy. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Poskytnutí peněžitého daru 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 50 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- 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 2019 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku 
dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 2) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Projekty na organizaci akcí městského obvodu 
S návrhy projektů seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrzích: 
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Usnesení č. 51 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 4/2019 – 
Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě dle přílohy k tomuto usnesení.  
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 52 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 5/2019 – 
Polabinské čarodějnice dle přílohy k tomuto usnesení.  
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 53 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 6/2019 – Jarní 
koncert v Arše dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Nařízení o placeném stání 
Starosta seznámil členy rady s navrhovaným zvýšením částek za parkování. Proběhla diskuze, 
Ing. Weisbauer k uvedenému sdělil, že souhlasí se zvýšením částek za parkování, ale ne takto 
skokově. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 54 
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 bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 3 proti 0 zdržel se 1    
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. 55 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx a xxx o odkoupení 
spoluvlastnických podílů ve výši id. 2/3 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 
3707/23 o výměře 138 m2, p.p.č. 3707/24 o výměře 168 m2 a, p.p.č. 3707/25 o výměře 87 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví města, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
(pozemky pod ulicí Kpt. Bartoše). 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Před hlasování o dalším návrhu na usnesení proběhla diskuze.  
Usnesení č. 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti Lonkova Point s.r.o. o 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/8 o výměře cca 321 m2 v k.ú. Pardubice za 
účelem vybudování parkoviště pro 11 vozidel. 
Výsledek hlasování:                                                                                             pro 2 proti 2 zdržel se 0 
Usnesení nebylo přijato. 
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Před hlasováním o návrhu na usnesení týkajícího se žádosti Společenství vlastníků domu čp. 
130 – 133 Chemiků proběhla diskuze o prodeji pozemků pro umístění stojanů na kola před 
vchody bytového domu. Došlo k úpravě návrhu na usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 56 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost Společenství vlastníků domu čp. 130 – 
133 Chemiků o prodej dle geometrického plánu č. 8921-701/2018 nově vzniklých pozemků, 
souhlasí s prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 3804/6 o výměře 12 m2 za účelem 
vybudování bezbariérového vstupu do kolárny, který nebude zasahovat do chodníku, a 
nesouhlasí s prodejem pozemků označených p.p.č. 3804/4 o výměře 1 m2, p.p.č. 3804/5 o 
výměře 2 m2, p.p.č. 3804/7 o výměře 1 m2 a p.p.č. 3804/8 o výměře 1 m2 za účelem umístění 
stojanů na kola před vchody s tím, že umístění stojanů zajistí městský obvod. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 4 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Z důvodu konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II bylo jednání rady 
přerušeno v 16:55 hodin s tím, že bude pokračovat po skončení jednání zastupitelstva. 
 
Jednání pokračovalo v 18:05 hodin.  
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Proběhla diskuze týkající se pokládky kabelů v blízkosti 
zeleně. Bylo dohodnuto, že po firmách bude vyžadováno, aby tam, kde to bude možné, kabely 
pokládaly podél komunikací a ne napříč zelenými plochami, aby nebyla zabírána plocha pro 
budoucí možnou výsadbu stromů. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 57 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „VOD8C_E_PASTH_OK“   ̶

pokládka HDPE trubek pro optický kabel  v k.ú. Pardubice na parc.č. 3859/2, 3859/1 a v k.ú. 

Staré Hradiště dle projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - 

Louky pro investora Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3.  

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 58 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „VOD8C_E_PAKBA_OK“   ̶

pokládka HDPE trubek pro optický kabel v k.ú. Pardubice na parc.č. 3710/1, 3707/6, 3707/8, 

4376/1 a st. 6897 dle projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - 

Louky pro investora Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 59 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „VOD8C_E_PAVAR_OK“   ̶ 

pokládka HDPE trubek pro optický kabel v k.ú. Pardubice na parc.č. 3702/1, st. 5636 dle 

projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky pro investora 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 60 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „VOD8C_E_PAUJO_OK“ k.ú. 

Pardubice“, parc.č. 3638/4 – pokládka HDPE trubek pro optický kabel dle projektové 

dokumentace ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky pro investora Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 61 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „VOD8C_E_PADRU_OK“ k.ú. 

Pardubice, parc.č. 3702/1, 3706/6, 3710/1 a st. 6698 – pokládka HDPE trubek pro optický kabel 

a vybudování nového rozvaděče a nové kabelové komory dle projektové dokumentace 

ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky pro investora Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 62 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „11010-082435, Pce, 

Fáblovka, JV, překl., VPIC“ dle projektové dokumentace xxx, CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, 565 

01 Choceň pro investora Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 63 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace Mozartova pro provoz „pojízdné zmrzlinové mňam káry s prodejem špachtlované 

Kunětické zmrzky“ v termínu 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019, provozovatel xxx. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Přílohy k usnesení č. 50, 51, 52, 53. 
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………                  …………………………………………………………   
               místostarosta                                                                   starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 21. 2. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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        Příloha k usnesení RMO č. 50 ze dne 20. 2. 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  
 

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 
Marie Matěnová, 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. 50 
ze dne 20. 2. 2019.  
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      Marie Matěnová 
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

Příloha k usnesení RMO č. 51 ze dne 20. 2. 2019 
 
 
 
 

Projekt č. 4/2019            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 denní stacionář MIREA o.p.s., který je zařízením sociálních služeb pro 
podporu samostatnosti dospělých lidí ve věku od 19 do 64 let s mentálním 
postižením z Pardubického kraje. 

 
                           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  
 
Termín: 6. 4. 2019 
                            
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 2019 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 20. 2. 2019 
usnesením č. 51. 
 
 
starosta 
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Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

Příloha k usnesení RMO č. 52 ze dne 20. 2. 2019 
 
 
 

Projekt č. 5/2019             Polabinské čarodějnice 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
                  
Cíl: Pokračovat v zavedené tradici u příležitosti zachování lidového zvyku pálení 

čarodějnic – oslava příchodu jara.  
 
Účastníci: Občané městského obvodu – děti s rodiči či prarodiči 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje akci pálení čarodějnic na území městského obvodu, 

konkrétně na louce na pravém břehu Labe; stavbu hranice a požární 
zabezpečení zajistí studenti SPŠCH Pardubice; 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: 30. 4. 2019 (17 – 21 hodin) 
                            
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 

2019.  
                             
Rozpočet: 25.000,- Kč 
 
Výdaje:              - dřevo na hlavní hranici + menší ohýnky  
   - zajištění toalet 
              - požární zabezpečení 
              - materiál, odměny pro děti 
              - hudební produkce, OSA, 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 20. 2. 2019 
usnesením č. 52.   
 
starosta                         
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Příloha k usnesení RMO č. 53 ze dne 20. 2. 2019 
 
 
 

Projekt č. 6/2019           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 
 
Účastnící: 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:              13. 5. 2019 
                            
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 na rok 2019. 
                             
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 20. 2. 2019 
usnesením č. 53. 
 
 
 
starosta                                                                                


