
1 

 

Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 
 

Přehled usnesení 
z 24. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 25. 11. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 

Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Mgr. Marie Hubálková 
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala všechny 
přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 24. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
Paní starostka navrhla předsunout bod 1.2 na začátek jednání. 
 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k PD „Pardubice Svítkov U Trojice přeložka kn“ 
3. Uvolnění finančních prostředků na „Kamennou a Platinovou svatbu“ (výročí svatby 65 a 

70 let 
4. Umístění pamětní desky na budovu Obchodní akademie v Pardubicích 
5. Přesun finančních prostředků z rezervy rady do kapitoly 14 – Vnitřní správa 
6. Schválení smlouvy o nájmu 
7. Návrh na schválení Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 - 2022 
8. Vyjádření k žádostem o dotace 
9. Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích a ceníku placeného stání 
10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst a částí měst 
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
14. Výběrové řízení č. VŘ č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“ 
15. Schválení dodatku ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce 
16. Program 7. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 12. 2019 
17. Kontrolní zpráva č. 4 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
18. Program 7. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 12. 2019 
19. Diskuze 
 
Program 24. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
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II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 24. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 23. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 24. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 24. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Jaroslav Menšík 
 
 

1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.2 

Usnesení č. 204 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1749/6 o výměře cca 567 m2 v k. ú. 

Pardubice společnosti REDSTONE HOUSE s. r. o., IČO 07436394, se sídlem 
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, 

b) s odkoupením částí pozemků označených jako st. p. č. 1253 o výměře cca 138 m2, st. p. 
č. 3162 o výměře cca 111 m2, p. p. č. 1751/1 o výměře cca 318 m2, vše v k. ú. Pardubice, 
z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s. r. o., IČO 07436394, se sídlem 
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
 
BOD 1.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 0, zdrž. 4) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se vzdušným přesahem konstrukce zařízení pro reklamu v podobě velkoplošné LED stěny, 
ve výšce spodního okraje konstrukce 5,3 m nad pozemek města, které bude umístěno na 
fasádě objektu č. p. 1484 Masarykovo náměstí na p. p. č. 252/1 v k. ú. Pardubice – 
žadatelem je Společnost LED MULTIMEDIA s.r.o., IČO 28118642, se sídlem Klokotská 
744/29, 390 01 Tábor. 
Zdůvodnění: Viz vyjádření právník OMI. 
 
 
BOD 1.3 

Usnesení č. 205 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem pozemků označených jako p. p. č. 1388 o výměře 683 m2, p. p. č. 
1412/16 o výměře 88 m2, p. p. č. 2679/6 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 



3 

 

BOD 1.4 

Usnesení č. 206 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zápisem existujících zákonných věcných břemen ve prospěch společnosti Elektrárny 
Opatovice, a. s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 
53213, vzniklých na základě ustanovení § 22 odst. 5) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, 
rozvodu a spotřebě elektřiny, ve spojení s § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se 
provádí zákon č. 79/1957 Sb. případně ustanovení § 20 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, 
rozvodu a potřebě tepla, který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., 
do katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení, na pozemcích 
označených jako st. p. č. 6265/2, st. p. č. 9454, st. p. č. 9538/2, st. p. č. 7400, vše v k. ú. 
Pardubice. 
 
 
BOD 1.5 

Usnesení č. 207 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků formou dvou úplatných převodů: 

a) s prodejem části pozemků označených jako p. p. č. 1778/23 o výměře cca 573 m2, p. p. č. 
1778/52 o výměře cca 32 m2, vše v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
za cenu dle znaleckého posudku, 

b) s odkoupením části pozemku označeného jako p. p. č. 1778/34 o výměře cca 641 m2 v k. 
ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku. 

 
 
BOD 1.6 

Usnesení č. 208 24/11/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 720/13 o výměře 5 m2 v k. ú. Pardubice 

společnosti DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s. r. o., IČO 62061178, 
se sídlem Ke Kamenci 151, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, za účelem vybudování 
části chodníku v rámci přístavby školy, 

b) s bezúplatným převodem vybudované části chodníku na pozemku označeném jako 
p. p. č. 720/13 o výměře 5 m2 v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, po kolaudaci. 

 
 
BOD 1.7 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 0, zdrž. 4) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 695/14 o výměře 3 m2 v k. ú. Pardubice 

za účelem umístění osobního vozidla s umístěním nápisu „PARKOVIŠTĚ“ 
b) s umístěním 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 (označení „P“) na části 

pozemku označeného jako p. p. č. 2772/18 v k. ú. Pardubice 
c) s umístěním 1 ks informační směrové tabule o rozměru 1 m2 (označení „P“) na části 

pozemku označeného jako p. p. č. 2772/7 v k. ú. Pardubice 
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Žadatelem je xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Zdůvodnění: Rada MOI respektuje odborná stanoviska odborů MmP. 
 
 
BOD 1.8 

Usnesení č. 209 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s bezúplatným převodem částí pozemků označených jako p. p. č. 1778/122 o výměře cca 

53 m2, p. p. č. 1778/123 o výměře cca 55 m2, p. p. č. 1778/124 o výměře cca 170 m2, 
p. p. č. 1778/35 o výměře cca 117 m2, vše v k. ú. Pardubice z vlastnictví společnosti 
EUROBIT REAL a. s., IČO 27443752, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, 
Teplého 1375, PSČ 53002 do vlastnictví statutárního města Pardubice, 

b) s bezúplatným převodem části pozemku označeného jako p. p. č. 3000/57 o výměře cca 
118 m2 v k. ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví spol. 
EUROBIT REAL a. s., IČO 27443752, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, 
Teplého 1375, PSČ 53002. 

 
 

2. 
Vyjádření k PD „Pardubice Svítkov U Trojice přeložka knn“ 

 
Usnesení č. 210 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Pardubice Svítkov U Trojice 
přeložka knn“ za dodržení následujících podmínek: 

a) Vedení bude uloženo do hloubky v souladu s příslušnou normou. 
b) Pokud bude zjištěno, že vedení je uloženo v rozporu se stanovenou normou, žadatel 

zajistí jeho přeložení do stanovené hloubky. 
c) Po uložení vedení bude povrch po výkopu uveden do původního stavu – živice. 

d) Příčné přechody komunikací budou provedeny protlakem, porušený povrch komunikací 
a chodníků bude opraven v plné šíři. 

e) Stavební práce prováděné v chodnících budou provedeny tak, aby v budoucnu 
nedocházelo k propadům v místě porušení konstrukčních vrstev těchto chodníků, ty 
budou opraveny shodně se stávajícími vrstvami, řádně zhutněny a výsledky hutnících 
zkoušek budou předány zástupci UMO Pardubice I při předávání pozemků po skončení 
stavebních prací. 

f) Na provedené práce požadujeme 36 měsíční záruční lhůtu. 

g) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

h) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

i) Pozemky po záboru budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 
případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 

j) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu 
budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 

k) Na staveništi bude udržován pořádek. 

l) Po dokončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice protokolárně předány Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru správy 
majetku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení stavebních prací. 
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3. 
Uvolnění finančních prostředků na „Kamennou a Platinovou svatbu“  

(výročí svatby 65 a 70 let) 
 
Usnesení č. 211 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s uvolněním finančních prostředků z rezervy místostarosty ve výši 1 500,- Kč na nákup 

kytice a dárkového balíčku pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
u příležitosti 65. výročí uzavření sňatku (25. 12. 1954) - tzv. SVATBA KAMENNÁ, 

b) s uvolněním finančních prostředků z rezervy místostarosty ve výši 1 500,- Kč na nákup 
kytice a dárkového balíčku pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
u příležitosti 70. výročí uzavření sňatku (19. 11. 1949) - tzv. SVATBA PLATINOVÁ. 

 
 

4. 
Umístění pamětní desky na budovu Obchodní akademie v Pardubicích 

 
STAŽENO 
Zjistit cenu za zhotovení, kdo se bude podílet na výrobě a přípravě. 
 
 

5. 
Přesun finančních prostředků z rezervy rady do kapitoly 14 – Vnitřní správa 

 
Usnesení č. 212 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s přesunem částky Kč 50.000 z rezervy rady na položku „Pohoštění“. 
 
 

6. 
Schválení smlouvy o nájmu 

 
Usnesení č. 213 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovité věci č. 108/2019, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, se Stavebním bytovým družstvem Pernštejn se sídlem v Pardubicích, třída 
Míru 2672, PSČ 530 02. Jedná se o nebytový prostor v nebytové jednotce, označený číslem 
75 o výměře 12,58 m2, nacházející se v suterénu budovy č. p. 2670 v k. ú. Pardubice, obec 
Pardubice, část obce Zelené předměstí, postavené na pozemku označeném jako stavební 
parcela číslo 272/4.  
 
 

7. 
Návrh na schválení Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 

2019 - 2022 
 
Usnesení č. 214 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
1.   s c h v a l u j e     

předložený návrh Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022, 
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2.   u k l á d á  
a) postupné zajišťování realizace uvedených záměrů 
b) každoroční hodnocení plnění „Programu rozvoje“ předkládat k projednání Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice I. 
Zodpovídá: Alena Stehnová, starostka 

 
 

8. 
Vyjádření k žádostem o dotace 

 
BOD 8.1 

Usnesení č. 215 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s ch v a l u j e  
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 3 500 Kč TJ. Sokol 

Pardubice I, se sídlem Jiráskova 29, Pardubice, IČ 00527785, na zajištění akce 
„Sokolení, rodinné sportovní hry, drakiáda“, které se uskutečnilo 20. 9. 2018 
ve sportovním areálu TJ Sokol Pardubice I, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 
BOD 8.2 

Usnesení č. 216 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e  
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 5 000 Kč 

xxxxxxxxxxxxx, místem podnikání Medlešice 221, 538 31 Chrudim, IČ 03743420, na 
sportovní akci se zaměřením na širokou veřejnost „Pardubický triatlon“, která se 
uskutečnila 25. 8. 2019 v parku Na Špici v Pardubicích, 

b) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 12. 2019 

      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 
BOD 8.3 

Usnesení č. 217 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 3 000 Kč na ceny 

Sportovnímu gymnáziu Pardubice, se sídlem Dašická 268, Pardubice, IČ 48161012, 
na vyhlášení nejlepších sportovců a studentů školy, které se uskuteční v hale sportovního 
gymnázia dne 4. 12 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 
BOD 8.4 

STAŽENO – AKCE BYLA ZRUŠENA 
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BOD 8.5 

Usnesení č. 218 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 5 000 Kč TJ. BMX 

Pardubice, se sídlem Závodu míru 1886, Pardubice, IČ 60160365, na akci „Noční 
závod BMX – Cena MO Pardubice I“, který se uskutečnil dne 21. 9. 2019 v areálu TJ BMX 
Pardubice, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 

BOD 8.6 

Usnesení č. 219 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 2 000 Kč Mateřské 

škole Koníček Pardubice, se sídlem Bulharská 119, Pardubice, IČ 70944075, na akci 
„Mikulášská veselice“, která se uskuteční 5. 12. 2019 v MŠ, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 

BOD 8.7 

Usnesení č. 220 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 3 000 Kč Střední 

průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole se sídlem Karla IV. 13, 
Pardubice, IČ 020137625, na soutěž ve tvorbě webových aplikací a stavbě robotů pro 
žáky základních škol „PC-ák a S-robot“, která se uskuteční 27. 11. 2019 v budově školy, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 

BOD 8.8 

Usnesení č. 221 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace Mateřské škole Kytička Pardubice, se sídlem Gebauerova 1691, 

Pardubice, IČ 75018705 
 z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 1 500 Kč na nákup materiálu na 

plnění úkolů a výzdobu na akci „Helloween“, která se uskuteční 31. 10. 2019 
v areálu MŠ, 

 z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 3 000 Kč na zvukové a světelné 
zabezpečení akce „Oslava začátku adventu“, která se uskuteční 4. 12. 2019 na 
zahradě MŠ, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 



8 

 

BOD 8.9 

Usnesení č. 222 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace Agentuře NA-NIC, se sídlem U Josefa 114, Pardubice, IČ 46518797, 

60902841 z  kapitoly „Kultura“ ve výši 5 000 Kč na tradiční vánoční koncert dětského 
sboru Iuventus Cantans v Evangelickém kostele v Pardubicích dne 8. 12. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 

9. 
Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích  

a ceníku placeného stání 
 
Usnesení č. 223 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k navrhovaným změnám nařízení o placeném stání na místních komunikacích a ceníku 
placeného stání, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

10. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

 
Usnesení č. 224 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k návrhu nově zpracované Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic o místním 
poplatku ze psů dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

11. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 
 
Usnesení č. 225 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k návrhu nově zpracované Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic o místním 
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

12. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Usnesení č. 226 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
1. n a v r h u j e 

doplnění Přílohy č. l obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, a to: 
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a) do bodu 4. Parky - „Br. Veverkových“ 
b) do bodu 5. Veřejná zeleň „ p. p. č. 890/7“ (ul. Sezemická) a „p. p. č. 3875/4“ (prostor 

poblíž AFI PALACE) 
2. n e d o p o r u č u j e 

zvýšení místního poplatku za reklamní akci z 10,- Kč/m2/den na 30,- Kč/m2/den, 
3. n a v r h u j e 

doplnění denní sazby místního poplatku v čl. 7 – Sazba poplatku pod písm. f) – 
vyhrazení trvalého parkovacího místa (např. z roční částky ve výši 15 tis. Kč/parkovací 
místo/rok - 50,- Kč/parkovací místo/den).  

4. n e m á   n á m i t e k 
k ostatním navrhovaným změnám předložené Obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Pardubic o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

13. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

 
Usnesení č. 227 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k návrhu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

14. 
Výběrové řízení č. VŘ č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště  

v parku Na Špici“ 
 
Usnesení č. 228 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 7/2019 „Výstavba workoutového 
hřiště v parku Na Špici“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 7/2019 „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“, dle směrnice č. 12 
Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu:  
1) FIT-PRO CZECH s.r.o., IČ: 28822668 
2) WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., IČ: 03885224 
3) ENUMA ELIS s.r.o., IČ: 01688260 
4) COLMEX s.r.o., IČ: 29037221 
5) Ladislav Mazuch, IČ: 61230910 
6) Bonita Group Service s. r. o., IČ: 27738795 

3)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 

č. 7/2019:  
- Mgr. Ondřej Šebek 
- Mgr. Filip Sedlák 
- Mgr. Vojtěch Jirsa 
- Bc. Miroslav Klapka 
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- Mgr. Vladimír Martinec 
b) náhradníky: Ing. arch. Jaroslav Menšík, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Beran, 

Roman Harmat, Petr Janata 
c) zapisovatele: Bc. Petr Víšek 

4)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 16. prosince 2019 ve 14:00 hodin. 

Zodpovídá: Bc. Petr Víšek 
Termín: 29. 11. 2019 

 
 

15. 
Schválení dodatku ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce 

 
Usnesení č. 229 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce s Vězeňskou službou 
České republiky – Věznice Pardubice, Husova 194, Pardubice, ze dne 30. 8. 2013 dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

16. 
Program 7. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 12. 2019 

 
Usnesení č. 230 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 11. 12. 2019: 
 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Návrh na schválení Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 

2019 – 2022 
3. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
4. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
5. Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 
6. Kontrolní zpráva č. 1 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
7. Diskuze 
 
 

17. 
Kontrolní zpráva č. 4 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 
Usnesení č. 231 24/11/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 4 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á   v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i  

usnesení č. 128, 131, 159 
3. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i  

usnesení č. 61, 62, 70, 73, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158 

4. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e  
usnesení č.  
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- volební období 2010 - 2014: 256 
- volební období 2018 - 2022: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 160, 161, 162 

 
 

18. 
Návrh na udělení souhlasného stanoviska městského obvodu Pardubice I 

k připojení sousední nemovitosti v ul. Okružní 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 0, zdrž. 4) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s připojením sousední nemovitosti - pozemkové parcely č. 695/6 v k. ú. Pardubice v ulici 
Okružní k místní komunikaci III. třídy (p. p. č. 830/60 v k. ú. Pardubice). 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin,  
25. mimořádná schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 9. 12. 2019 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 25. 11. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek       Jaroslav Menšík 
 


