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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 23. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 19. 2. 2020 
v 16:30 hodin, v salonku restaurace Na Palubě, Jiřího Tomana 276, Pardubice 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík 

Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
Omluveni: Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí peněžitého daru 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
 
1. Poskytnutí peněžitého daru 
Zprávu přednesl místostarosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 230 
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 2020 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského 
obvodu na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 1) 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 231 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Změna stavby autosalonu, Hradecká 

98, Pardubice“ dle projektové dokumentace A.S.S.A., Perlová 7, 301 00 Plzeň pro investora 

Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice z důvodu vzniku přístavby stávajícího 

autosalonu a spojovacího krčku na základě nových požadavků na kulturu prodeje nových vozů.  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Se zprávou seznámil členy rady starosta. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 232 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti GasNet, s.r.o. o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 114/20, 420/20, 420/36, 420/143, 420/161, vše v 
k.ú. Trnová, p.p.č. 3616 a 3737/6, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrických plánů č. 9220-
192147/2019 a č. 797-192147/2019, spočívajícího v provozování vybudovaného NTL plynárenského 
zařízení uloženého v roce 2004 stavebníkem Bytová výstavby CZ a.s. za podmínky, že městu bude 
umožněna oprava a případná úprava trasy stezky na pozemcích 420/143, 3737/6 a 3616. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 233 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí statutárního města Pardubice o nájem části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1616/16 o výměře 1.370 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových za účelem realizace stavby „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 234 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí statutárního města Pardubice o nájem části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1616/22 o výměře 573 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad za účelem realizace 
stavby „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes“, za cenu 15,- Kč/m2/rok u části pozemku o výměře 339 
m2 pro trvalý zábor a 10,- Kč/m2/rok u části pozemku o výměře 234 m2 pro dočasný zábor. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Přílohy k usnesení: 230 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
                místostarosta                                                   starosta 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 2. 2020 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



Příloha k usnesení RMO č. 230 ze dne 19. 2. 2020 

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 
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. 230 
ze dne 19. 2. 2020.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      xxx 


