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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 15. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 2. 9. 2019 
v 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 OŽPD 

Omluven: --- 
 

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 18. 9. 2019 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
3. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Smlouvy 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
8. Diskuse 
 
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 18. 9. 2019 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 128 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 18. 9. 2019 
takto: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 
3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
5. Informativní zpráva o investičních akcích městského obvodu 
6. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 129 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč DDM ALFA Pardubice-Polabiny, 

IČ 48161233, Družby 334, 530 09 Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II na rok 2019 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                               pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 130 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 2 k Projektu č. 4/2019 - 
Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě Pardubice II v roce 2019 dle přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
Se zprávou seznámila tajemnice, která přítomným ve zkratce představila jednotlivé body návrhu na 
usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 131 
Rada městského obvodu Pardubice II  
- projednala návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic, v předloženém 

rozsahu a: 
1. Nesouhlasí s úpravou čl. 23 odst. 2, kde požaduje ponechat lhůtu 30 dnů. 
2. Nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 24 odst. 2 a požaduje ponechat znění tohoto článku 

v původním znění. 
3. Nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje tento bod 

ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně do něho zahrnout, včetně 
navýšení transferu finančních prostředků. 

4. Nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování vyhrazeného 
parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h). 

5. Nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 
v původním znění. 

6. Nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 25 odst. 9 a požaduje ponechat tento článek v původním 
znění. 

7. Navrhuje v čl. 15 odst. 2 písm. g) na konci věty za čárkou doplnit „v souladu se zvláštním právním 
předpisem“ a do poznámky pod čarou přidat odkaz na zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 
samosprávných celků. 

8. Navrhuje v čl. 15 odst. 2 vypustit písmeno j). 
9. Navrhuje nový text čl. 20 odst. 4 a to: „Primátor svolává ke koordinaci výkonu samostatné 

působnosti ve městě jednání se starosty městských obvodů dle potřeby nebo na základě požadavků 
starostů městských obvodů.“ 

10. Navrhuje v čl. 21 odst. 1 opravit překlep ve druhém slově – Pardubice. 
11. Navrhuje v čl. 25 na konci odst. 4 text „schválí zastupitelstvo městského obvodu“ nahradit textem 

„schválí rada městského obvodu“. 
12.  Navrhuje v čl. 25 odst. 13 v textu opravit číslici 26 odst. 1 na „25 odst. 1“. 
13.  Navrhuje v příloze č. 1 odst. 7 písm. b) vložit do odst. 1 jako písm. g) a dosavadní písm. g) v odst. 1 

přejmenovat na písm. h). 
14.  Navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 7 písm. i). 
15.  Navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 8 písm. g). 
16.  Navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru města 

pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do jehož lokality 
prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“ 

17.  Navrhuje v příloze č. 1 do bodu 7 doplnit nová písmena: 
xx) vyjadřují se k optimalizaci sítě škol a školských zařízení na území svého obvodu, zejm. s ohledem 
na zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky, 
xx) projednávají s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení na svém území a 
s příslušnými pracovníky magistrátu: 
- koncepci rozvoje, 
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- požadavky na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně vzdělávací 
činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 

xx) pořádají kulturní, sportovní, vzdělávací, výchovné a společenské akce na základě rozhodnutí 
orgánů městského obvodu, 
xx) zajišťují prezentaci městského obvodu prostřednictvím vydávání zpravodaje či jiné obdobné 
tiskoviny. 

18.  Navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce. 
19.  K ostatním navrhovaným úpravám nemá připomínek. 

 
- ukládá materiál předložit zastupitelstvu k projednání a doporučuje jej schválit 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 132 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Bezpečné místo pro přecházení, ul. 

Bělehradská u Kauflandu“ dle PD PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice pro investora Statutární město 

Pardubice, Pernštýnské nám.1. 

Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 133 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním stavby „Fáblovka jihovýchod – II. Etapa – Lidl 

– prodejna potravin“ dle PD CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice pro investora Fáblovka 

reality s.r.o., Fáblovka 568, 533 52 Pardubice. 

Výsledek hlasování:                                                                                             pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 134 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Brožíkova – 1. etapa 
se společností TIMRA s.r.o. v ceně 2 011 453,10 Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku 
haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                              pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 135 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR žádá o zřízení 
budoucí služebnosti inženýrských sítí a o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích označených 
jako p.p.č. 3615/2, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 5162/27 vše v k.ú. Pardubice ve prospěch spol. Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. za účelem přeložení a provozování stávajícího sdělovacího vedení 
(přeložky vyvolané stavbou „I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina“ - SV obchvat). 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 136 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí statutárního města Pardubice o zřízení 



4 z 4 
 

budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 
3647/32 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem uložení a provozování kabelů k 
světelnému signalizačnímu zařízení v rámci investiční akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“. 
Výsledek hlasování:                                                                                             pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Diskuse 
Starosta informoval o termínu Drakiády – 12. 10. 2019. Požádal o pomoc při roznosu letáků na 
Polabinskou pouť.  
Dále bylo diskutováno umístění lavičky v ulici Bělehradská před čp. 513. Část obyvatel uvedeného domu 
žádá odstranění lavičky či její přesun z důvodu stálého hluku ve večerních hodinách. Po diskusi na toto 
téma bylo rozhodnuto, že lavička se odstraňovat ani přesouvat nebude, jelikož přes den je skutečně 
využívána obyvateli čp. 513 a slouží tak ke svému účelu. 
 
 

 
Přílohy k usnesení: 129, 130 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
                místostarosta                                                   starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 3. 9. 2019 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



                                                                                                   
                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 129 ze dne 2. 9. 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  
 

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice – Polabiny, Družby 334 
zastoupený Mgr. Milošem Adamů, MBA, ředitelem 
se sídlem Družby 334, 530 09 Pardubice 
IČ 48161233 
(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 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.: 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. 129 ze dne 
2.9.2019.  
 
 
V Pardubicích dne                                                                            V Pardubicích dne   
 
Dárce:                Obdarovaný: 
 
 
----------------------------------             ---------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                      Mgr. Miloš Adamů, MBA  



                                                                           
                                                                                 
                                                                                     Příloha k usnesení RMO č. 130 ze dne 2. 9. 2019 

 
 

 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Dodatek č. 2 

k Projektu č. 4/2019             Organizace volejbalového turnaje v městském obvodě 

                                           

                                          

 

 
Tímto dodatkem se mění termín Projektu č. 4/2019 – Organizace volejbalového turnaje 

v městském obvodě Pardubice II v roce 2019. 

Termín turnaje se posouvá z technických důvodů z 5. 10. 2019 na 19. 10. 2019. 

 

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 2. 9. 2019 

usnesením č. 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta 


