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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 1. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2. 11. 2022 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš (od 16:35 hod.), Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. Marta   

Vitochová  
                  Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Omluven: Lubomír Hanzlík 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Nebytové prostory 
2. Projekt na organizaci akcí městského obvodu 
3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
5. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2022 (informativní zpráva) 
6. Zřízení komise rady městského obvodu 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
8. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
10. Diskuse 
 
1. Nebytové prostory 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 1 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost 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.  Projekt na organizaci akcí městského obvodu 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno jednotlivě a bez připomínek, hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 2 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 10/2022 - Organizace 
Svatomartinské ochutnávky vín v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 3 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Projektu č. 11/2022 - Organizace 
vánočních akcí v městském obvodě Pardubice II v roce 2022 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 4 
Rada městského obvodu Pardubice II uděluje Městskému obvodu Pardubice II, jakožto pořadateli 
Vánočních akcí v obvodě, výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Vánoční prodej a 
rozsvícení Vánočního stromu organizovaném v týdnu od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022. Prodej a 
konzumace alkoholických nápojů je možný v době od 10:00 do 19:00 hodin v ul. Prodloužená /na 
náměstí Polabiny II/. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 5 
Rada městského obvodu Pardubice II uděluje Městskému obvodu Pardubice II, jakožto pořadateli akce 
Svatomartinská ochutnávka vín v obvodě, výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci 
Svatomartinská ochutnávka vín, která se koná dne 11. 11. 2022 v době od 17:00 do 19:00 hodin v ulici U 
Josefa.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí peněžitých darů 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno jednotlivě, bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 6 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč centru Lentilka – integrační školka a 

rehabilitační centrum, IČ 00190730, se sídlem Prodloužená 278, Pardubice, z rezervy rady 
městského obvodu v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2022 (přesun z rezervy rady 
městského obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2022 
rozpočtovým opatřením č. 7) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 7 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč spolku ELIM Pardubice, křesťanská 

společnost pro diakonii, z. s, IČ 02310112,  se sídlem Lonkova 512, Pardubice, z položky dary v 
rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2022 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 8 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč Mateřské škole Pardubice-Polabiny, 

Brožíkova 450, IČ 75018624, se sídlem Brožíkova 450, Pardubice, z rezervy rady městského obvodu 
v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2022 (přesun z rezervy rady městského obvodu 
na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2022 rozpočtovým opatřením 
č. 7) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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5.  Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2022 (informativní zpráva) 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu Pardubice II vzala 
informativní zprávu na vědomí. 
 
6. Zřízení komise rady městského obvodu 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 9 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- zřizuje iniciativním a poradním orgánem rady městského obvodu komisi školství, kultury a sportu  
- ukládá starostovi oslovit zástupce volebních stran s tím, aby navrhli do komise své zástupce 
T: 14. 11. 2022 
Z: Mgr. Bc. Radek Hejný, starosta 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl starosta. Návrh na usnesení týkající se žádosti o vydání stanoviska ke stavebnímu 
záměru „Odstranění stávajících objektů“ a „Novostavba bytového domu“, k.ú. Pardubice st.p.č. 5157/1 
a 5157/2 byl stažen z programu.  
Žádost PEN-projekty energetiky, s.r.o. byla projednána bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 10 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice PA_0016 U Rossignana obnova TS“ 
dle PD zpracované PEN-projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Pardubice z důvodu 
vymístění stávajících technologií v objektu na pozemku p.č. st 5254. Nová kompaktní TS bude umístěna 
na pozemku p.č. 3677/1, do které budou zaústěny nové kabely NN, VN a HDV. Investor stavby ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Vyjádření ke zvláštnímu užívání 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Vysvětlil, jakými pravidly se rada při rozhodování o vyhrazených 
stáních řídila v minulosti. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 11 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace 
v ul. Kunětická za č.p. 106 pro účely vyhrazeného stání držitele průkazu ZTP, pana xxx, s termínem 
platnosti povolení do 31. 12. 2023. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 12 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti Reklamní servis RS, spol. s r.o. o 
umístění konstrukce pro venkovní reklamu, a to billboardu s 1 reklamní plochou o rozměru 2,4 m x 5,1 
m, na části pozemku označeném jako p.p.č. 3647/2 v k.ú. Pardubice z důvodu dlouhodobě 
prosazovaného doporučení nerozšiřovat počet reklamních zařízení na pozemcích města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Diskuse 
Pan Drahoš požádal Ing. Řezaninu o prověření situace propadajícího se chodníku na Pergole.  
Starosta informoval členy rady o termínech jednání do konce roku: 28. 11. a 14. 12. 
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Ing. Nachtigall se dotázal, zda se neuvažuje o umístění veřejného osvětlení podél Labe mezi zdymadlem 
a mostem Pavla Wonky. Reagoval starosta – SmP tuto akci v minulosti realizovat nechtěly. Starosta 
přislíbil obnovení jednání v této věci. 
 
Přílohy k usnesení č. 2, 3, 6, 7, 8. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 3. 11. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



 

 

 

  

                                                                            Příloha k usnesení RMO č. 2 ze dne 2. 11. 2022 
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Projekt č. 10/2022 Organizace Svatomartinské ochutnávky vín v městském   

obvodě Pardubice II 

 
Organizátor: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl: Zavedení vinařské tradice pro občany v městském obvodě 
 
Cílová skupina: Občané městského obvodu  
 
Organizace: Městský obvod Pardubice II zorganizuje vinařskou akci ve spolupráci 

s vinárnou Decinka. Na akci vystoupí hudební skupina MeziMěsto. 
 
Místo konání: Vinárna Decinka, ul. U Josefa, Pardubice 
 
Termín: 11. 11. 2022 od 17 do 19 hodin 
                            
Zveřejnění: Formou letáčků s pozváním k účasti do vývěsek městského obvodu, na 

webových stránkách městského obvodu a na facebooku. 
               
Financování: Výdaje organizace Svatomartinské ochutnávky vín hradí městský obvod 

Pardubice II z rozpočtu na rok 2022. 
                             
Rozpočet: 10.000,- Kč 
 
Výdaje: -     hudební produkce, OSA 

- občerstvení 
- ostatní výdaje s akcí spojené 

  
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 2. 11. 2022 
usnesením č. 2. 
 
starosta   



 

 

                                                                              Příloha k usnesení RMO č.3 ze dne 2. 11.  2022 
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Projekt č. 11/2022 Organizace vánočních akcí v městském obvodě  

Pardubice II v roce 2022 

 
Organizátor:  Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:  Pokračovat v tradici zavedených vánočních akcí v obvodě 
                              
Cílová skupina:  Občané městského obvodu 
 
Organizace: Městský obvod zorganizuje vánoční akce jako vlastní aktivity. 

1) Vánoční prodej v prostoru centra Polabiny 2 (ul. Prodloužená) na západní a severní 
straně s tradičním prodejem včetně možného prodeje a konzumace alkoholických 
nápojů. Obsazení prodejních míst je v kompetenci městského obvodu. Vánoční 
prodej je organizován jako akce městského obvodu – prodej je tedy osvobozen od 
poplatků. 

2) Rozsvícení vánočního stromu 25. 11. 2022 od 17 hodin v prostoru centra Polabiny 2 
včetně doprovodného programu – zpívání vánočních koled za účasti dětí 
z polabinských základních škol, ZUŠ Lonkova a DDM Alfa.  

3) Tradiční vánoční koncert s koledami, který se uskuteční 24. 12. 2022. 

Termín:              21. – 25. 11. 2022 (od 10 do 19 hodin) - vánoční prodej 
25. 11. 2022 od 17 hodin – slavnostní rozsvícení vánočních stromů  

  24. 12. 2022 od 11 hodin – vánoční koncert s koledami 
 
Zveřejnění: Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 

v Pravobřežním zpravodaji, na facebooku a na webových stránkách městského obvodu, 
vyvěšením v mateřských a základních školách v městském obvodě. 

             
Financování: Výdaje na organizaci akcí hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2022. 
                             
Rozpočet: 40.000,- Kč 
 
Výdaje: Výdaje vynaložené na technické a materiálové zabezpečení - např. úhrada koncertu, 

ozvučení akce, materiál, odměny pro děti, pohoštění, pronájem atrakce atd. 
 
Úhrady: Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb a 

nákupů, případně nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení prací 
apod.        

 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 2. 11. 2022 usnesením 
č. 3. 
 
starosta                     



                                                                         Příloha k usnesení RMO č. 6 ze dne 2. 11. 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  
 
Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum 
zastoupená Mgr. Gabrielou Bělkovou, ředitelkou 
se sídlem Prodloužená 278, 530 09 Pardubice 
IČ 00190730 
(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 8.000 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. 6 ze dne 
2. 11. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Gabriela Bělková 



                                                                           Příloha k usnesení RMO č.7 ze dne 2. 11. 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  
 
ELIM Pardubice, křesťanská společnost pro diakonii, z. s 
zastoupený Vladimírem Lukášem, předsedou výboru 
se sídlem Lonkova 512, 530 09 Pardubice 
IČ 02310112 
(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 2.000 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. 7 ze dne 
2. 11. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                      Vladimír Lukáš 



                                                                         Příloha k usnesení RMO č.8 ze dne 2. 11. 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  

 

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 
zastoupená Bc. Marcelou Nováčkovou, ředitelkou 
se sídlem Brožíkova 450, 530 09 Pardubice 
IČ 75018624 

(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 5.000 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. 8 ze dne 
2. 11. 2022. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                      Bc. Marcela Nováčková 


