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

 
 

 
 

Z á p i s 
z 38. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 12. 10. 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,  
                    Mgr. Jan Matějek /předseda komise ŠKMS/,  
                    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 dotací na rok 2017 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2016 (informativní zpráva) 
3. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (informativní zpráva) 
4. Místní komunikace a veřejná prostranství 2016 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
7. Poskytnutí peněžitých darů 
8. Umístění lunaparků 
 

1. Program dotací na rok 2017 
Předkladatel zprávy Mgr. Jan Matějek seznámil členy s projednanými návrhy na změny v podmínkách 
pro předložení žádostí o dotace v roce 2017. Předložené návrhy byly diskutovány. V návrhu byly 
provedeny dílčí úpravy – vznikla verze materiálu, která bude předložena k projednání v zastupitelstvu. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 394 
Rada městského obvodu 
- projednala úpravy navržené komisí rady městského obvodu pro školství, kulturu, mládež a  
  sport v návrhu Podmínek pro předložení žádostí o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017, 
- schvaluje konečnou verzi návrhu k projednání a schválení v zastupitelstvu městského obvodu  
- ukládá starostovi předložit k projednání v zastupitelstvu městského obvodu na prosincovém  
  jednání. 
T. 14. 12. 2016 
Z: Mgr. Radek Hejný, starosta   
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 9. 2016 (informativní zpráva) 
M. Boháčková informovala o čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016. Rada vzala zprávu na vědomí. 
 
3. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (informativní zpráva) 
M. Boháčková podala informaci k první verzi návrhu rozpočtu v základním členění ve vztahu ke 
schválenému rozpočtovému výhledu. Na dalším jednání rady již bude předložen návrh v podrobnějším 
členění. Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
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4. Místní komunikace a veřejná prostranství 2016 (informativní zpráva) 
Ing. Řezanina informoval o průběhu čerpání z položek opravy a udržování komunikací, péče o veřejná 
prostranství a investice ŽP. Zodpovězeny byly dílčí dotazy. Rada městského obvodu vzala zprávu na 
vědomí. 
 
5. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o jednotlivých žádostech. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 395 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost                                                o prodej st.p.č. 9881 
o výměře 18 m2 k.ú. Pardubice nebo nabídku prodeje stavby bez čp na st.p.č. 9881 o výměře 18 m2 
k.ú. Pardubice městu za cenu 300.000,- Kč a nesouhlasí s prodejem stavby městu ani s prodejem 
pozemku pod stavbou žadatelce; rada se přiklání k názoru OHA a nedoporučuje dělení velkého 
pozemku veřejného prostranství ve vlastnictví města pro soukromé vlastníky. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 396 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí                       ,                                      a                
        o odkoupení pozemků p.p.č. 1684/22 o výměře 5351 m2, p.p.č. 1684/23 o výměře 158 m2, 
p.p.č. 1684/28 o výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o výměře 22 m2, p.p.č. 
2632/9 o výměře 77 m2, p.p.č. 2783/49 o výměře 42 m2 k.ú. Pardubice (celkem 5808 m2) do 
vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 1 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina informoval  o předložené žádosti. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 397 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Trasy T-Mobile C-Fiber-Pardubice“ dle 
situace zpracovatele Bohemiatel s.r.o. zpracované v 09/2016 s následujícími podmínkami: 
1. Trasa bude vedena pokud možno v zeleném pásu podél komunikace. 
2. Pokud bude nezbytné uložit v části trasy vedení do chodníku, bude MO Pardubice II požadovat   
    obnovu povrchu v celé šíři. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Poskytnutí peněžitých darů 
Místostarosta Milan Drahoš přednesl návrhy na poskytnutí peněžitých darů městským obvodem. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 398 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5000 Kč Mateřské škole Odborářů Pardubice Polabiny 

III /IČ 70941921/, Odborářů 345, Pardubice 
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 5000 Kč z rezervy místostarosty 

městského obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2016 
rozpočtovým opatřením č. 5 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 399 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20000 Kč starostovi Mgr. Radku Hejnému  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 20000 Kč z rezervy rady v rozpočtu 

městského obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2016 
rozpočtovým opatřením č. 5 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Umístění lunaparků  
Starosta informoval o žádosti k umístění lunaparku. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 400 
Rada městského obvodu souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství – travnaté plochy v ulici 
Odborářů u MŠ (výměra cca 200 m2) za účelem umístění lunaparku                        v období od 20. 10. 
2016 do 6. 11. 2016. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Diskuse 
- podány informace k akci městského obvodu Drakiáda /16.10.2016/ 
- dle návrhu člena rady byla dohodnuta změna termínu jednání rady z 23. 11. na 21. 11. 2016 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 398 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 13. 10. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 



4 z 4 
 

                                                                                          Příloha k usnesení RMO č. 398 ze dne 12. 10. 2016    

 
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 Odborářů Pardubice Polabiny III 
zastoupená Bc. Ivanou Vondrákovou, ředitelkou mateřské školy  
se sídlem Odborářů 345 - Polabiny III, 530 09 Pardubice 
IČ 70941921 
(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 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:                                      . 
 

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. 398 
ze dne 12. 10. 2016. 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Bc. Ivana Vondráková 


