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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 35. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 31. 8. 2016 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová,  
                    Milan Drahoš /od bodu 8/ 
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Program ZMO dne 21. 9. 2016 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
3. Program dotací na rok 2017 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
5. Žádosti pozemky 
6. Požadavek na rekonstrukci ul. Gagarinova a zavedení linky MHD do ulice Lonkova 
7. Smlouvy 
8. Dřeviny v Parku Jiřího Srbka 
9. Diskuse   
 
 
1. Program ZMO dne 21. 9. 2016 
Starosta informoval o návrhu programu na jednání zářijového zastupitelstva městského obvodu. Návrhy 
na zařazení dalších bodů jednání nebyly předloženy. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 371 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2016 takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2016 
3. Rozpočtové opatření č. 4 
4. Informativní zprávy 
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
Starosta informoval o návrhu na poskytnutí peněžitého daru. Projednáno bez připomínek. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 372 
Rada městského obvodu  
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Dance studiu HPM Pardubice /IČ 67441858/,    
  Dlouhá 216, Mikulovice, z rezervy starosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2016  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 10.000 Kč z rezervy starosty městského  
  obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2016 rozpočtovým  
  opatřením č. 4 
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Program dotací na rok 2017 
Starosta seznámil čeleny rady s návrhem podmínek k poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
s cílem celý postup zjednodušit. Členové rady se na postupu dohodli s tím, že bude materiál postoupen 
komisi rady pro školství, kulturu, mládež a sport k projednání a předložení návrhů na úpravy.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 373 
Rada městského obvodu 
- projednala pracovní verzi návrhu Podmínek pro předložení žádostí o dotaci z rozpočtu MO  
  Pardubice II na rok 2017, 
- ukládá předsedovi komise rady pro ŠKMS projednat v komisi a předložit připomínky k návrhu 
  radě městského obvodu 
T. 15. 10. 2015 
Z: Mgr. Jan Matějek 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
M. Boháčková informovala o návrhu na změny v rozpočtu v rozpočtovém opatření č. 4. Projednáno bez 
připomínek. 
Usnesení č. 374 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 4 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozsahu předloženého materiálu schválit 
T: 21.9.2016 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Žádosti – pozemky 
Starosta informoval o důvodech převodů pozemků s Univerzitou Pardubice, k převádění dochází dle 
předchozích jednání. O nájmu pozemků u lanového centra informoval Ing. Řezanina – pozemek navazuje 

na stávající pronajaté plochy.  Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 375 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí Univerzity Pardubice o vzájemné bezúplatné 
převody pozemků: 
- bezúplatný převod p.p.č. 3746/6 o výměře 3905 m2, p.p.č. 1665/3 o výměře 287 m2, části p.p.č. 3750 o 
výměře cca  1777 m2, části p.p.č. 3749 o výměře cca 1718 m2 k.ú. Pardubice (celkem 7687 m2) do 
vlastnictví Univerzity Pardubice, 
- bezúplatný převod části p.p.č. 2783/13 o výměře cca 295 m2, p.p.č. 3747/1 o výměře 697 m2, části 
p.p.č. 3746/4 o výměře cca 270 m2, části p.p.č. 3743 o výměře cca 794 m2, části p.p.č. 3650 o výměře cca 
556 m2, části p.p.č. 1644/6 o výměře cca 691 m2, části p.p.č. 1649/3 o výměře cca 844 m2, části p.p.č. 
1649/7 o výměře cca 256 m2, části p.p.č. 1645/2 o výměře cca 3815 m2 k.ú. Pardubice (celkem 8218 m2) 
do vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 376 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí společnosti Lanové centrum Pardubice s.r.o. o 
nájem části p.p.č. 1626/1 o výměře 500 m2 k.ú. Pardubice za účelem rozšíření areálu Lanového centra 
Pardubice – klidová zóna, trávník, hřiště, ohniště, zázemí lanového centra. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Požadavek na rekonstrukci ul. Gagarinova a zavedení linky MHD do ulice Lonkova 
Starosta informoval o podání žádosti na městský obvod RSDr. Josefem Jirků.  Jeho požadavky byly 
posouzeny z pohledu zařazení akcí v programu rozvoje i do možné vlastní realizace. V případě požadavku 
zřízení linky MHD bude iniciována schůzka s ředitelem Dopravního podniku Pardubice.   
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 377 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala požadavky RSDr. Josefa Jirků a  
- konstatuje, že ul. Gagarinova není zahrnuta do akcí plánovaných v rámci Programu rozvoje MO  
  Pardubice II na období 2015-2018, její celková rekonstrukce v aktuálním volebním období není reálná,  
  nicméně ukládá zpracovat návrh nového řešení stanovišť pro kontejnery v této ulici, 
- pověřuje starostu jednáním s Dopravním podnikem města Pardubic o technických možnostech zavedení  
  MHD do ulice Lonkovy, 
- ukládá předložit informativní zprávu k výše uvedeným bodům. 
T: 12/2016 
Z: Ing. Řezanina, vedoucí OŽPD 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o výběrových řízeních na akce městského obvodu. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 378 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AUTUS I., spol. 
s r.o. na akci „Parkoviště J. Tomana“ v ceně 467 213,28 Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit  
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 379 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AUTUS I., spol. 
s r.o. na akci „Spojovací chodník Stavařov“ v ceně 340 168,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit 
v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 380 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kulant cz s.r.o. na 
celkovou opravu betonových květináčů a zídek, celkovou oprava laviček „Berlin“, opravy zálivů pro lavičky 
a instalace nových laviček v okolí revitalizovaného slepého ramene v ul. Lonkova v Polabinách v ceně 
250 404,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 381 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Petrem Novotným, Ph. D. 
na akci „PD – stezka OK U Josefa – tělocvična UPa“ v ceně 157 421,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se 
může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Dřeviny v Parku Jiřího Srbka 
Starosta informoval členy rady o možném řešení postupu při kácení sakur v Parku Jiřího Srbka na základě 
nesouhlasu občanů městského obvodu. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 381A 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala řešení úprav parku Jiřího Srbka a ukládá zachovat jednu 
ze sakur (zdravou) určených původně ke kácení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Diskuse 
- starosta informoval o aktivitě občanů Polabin III zaměřené proti výstavbě Relaxačního centra v Lonkově 
ulici a proti výstavbě sociálních bytů, informoval o konání schůzky dne 23. 8. 2016 v sídle SmP a.s. se 
zástupci SVJ v dané lokalitě, kteří byli podepsáni pod protestní peticí. Zástupci SmP seznámili přítomné se 
svými záměry. Někteří z přítomných připustili, že jejich obavy byly vyvolány údajnou výstavbou sociálních 
bytů, a proti Relaxačnímu centru nemají námitky. Přítomen byl i primátor města Ing. Martin Charvát. 
- starosta informoval o novém dopravním značení v Polabinách I – ul. Rosická a Mladých, které má zklidnit 
dopravu v lokalitě, snížit rychlost. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                            ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 5. 9. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení č. 372 

 
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  
 
Dance Studio HPM Pardubice, občanské sdružení 
Zastoupené Markétou Pejchovou, vedoucí sdružení 
se sídlem Dlouhá 216, 530 02 Mikulovice 
IČ 67441858 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 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 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.: ….. 

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.  
ze dne 31. 8. 2016. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Markéta Pejchová 


