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

 

Přehled usnesení 
z 6. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 18. 2. 2019 
v kanceláři starostky 

 

Přítomni:  Alena Stehnová, Ondřej Šebek, Marie Hubálková, Vladimír Martinec, Jaroslav 
Menšík 

 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

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 6. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 
3. Poliklinika MeDiLa, Štrossova 239, Pardubice 
4. Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2019 
5. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – zajištění přistavování 

velkoobjemových kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu 
6. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – provádění povinných každoročních 

revizí dětských hřišť, sportovišť a workoutových prvků na území MO Pardubice I 
7. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – revize (odborné technické inspekce) u 

herních, sportovních a workoutových prvků v parku Na Špici 
8. Výběrové řízení č. 3/2019 – „Zajištění údržby živých plotů“ 
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na pravidelnou údržbu - odborné očištění a impregnace 

povrchů fontán z kamene, kamenných schodišť, kamenné zádlažby kolem fontán a 
nerezové brány 

10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 1/2019: „Rámcová 
smlouva na opravy asfaltových povrchů 2019-2020“ 

11. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 2/2019: „Ošetření 
dřevin“ 

12. Vyjádření k žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
13. Diskuze 
 

Program 6. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen       (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 6. schůze Rady MO Pardubice I 

 

Zápis z 5. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 6. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 6. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Marie Hubálková 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 40a 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou pozemků označených jako p. p. č. 723/9 o výměře 111 m2, p. p. č. 5183 

o výměře 17 m2, části p. p. č. 2772/7 o výměře 5 m2, části p. p. č. 2772/24 o výměře 
165 m2 a části p. p. č. 4210/4 o výměře 41 m2, vše v k. ú. Pardubice, za účelem 
stavebních úprav veřejného prostoru (přístupový chodník a úprava komunikace) v rámci 
stavby „Poliklinika MeDiLa“, 

b) s vynětím p. p. č. 723/9 o výměře 111 m2 ze zemědělského půdního fondu, 
c) s odkoupením vybudovaných stavebních úprav veř. prostoru na pozemcích označených 

jako p. p. č. 723/9 o výměře 111 m2, p. p. č. 5183 o výměře 17 m2, části p. p. č. 2772/7 
o výměře 5 m2, části p. p. č. 2772/24 o výměře 165 m2 a části p. p. č. 4210/4 o výměře 
41 m2, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, 
za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 

 
 

Usnesení č. 41 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem částí pozemků označených jako p. p. č. 2797/1 o výměře 361 m2 a p. p. č. 3772/1 
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 
70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, k dočasnému 
stavebnímu záboru v rámci investiční akce „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, 
Pardubice“, Statutárnímu městu Pardubice za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok. 
 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 42 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 694/33 o výměře 10 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 43 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 2774/82 o výměře 85 m2 v k. ú. Pardubice 
za kupní cenu 8.500,- Kč, tj. 100,- Kč/m2 xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, všichni trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 

 

Usnesení č. 44 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
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s o u h l a s í 
s dočasným pronájmem garáží v areálu letního stadionu následujícím původním nájemcům: 
1. Garáž č. 86, č. 87, č. 93: HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 60112476, 

DIČ CZ60112476, se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Dodáno čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, potvrzení o bezdlužnosti 
z FÚ a OSSZ, výše nájemného 500,- Kč/m2/rok, účel nájmu – garáž. 

2. Garáž č. 88: xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 530 02 Pardubice. 
Dodáno čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, výše nájemného 500,- 
Kč/m2/rok, účel nájmu - garážování osobního automobilu. 

3. Garáž č. 90: xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 530 09 Pardubice. 
Dodáno čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, výše nájemného 400,- 
Kč/m2/rok, účel nájmu – garážování osobního automobilu. 

4. Garáž č. 91: xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 530 09 Pardubice. 
Dodáno čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, výše nájemného 400,- 
Kč/m2/rok, účel nájmu – garážování osobního automobilu. 

5. Garáž č. 97: xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx 
6. , 530 09 Pardubice. Dodáno čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, výše 

nájemného 400,- Kč/m2/rok, účel nájmu – garážování osobního automobilu. 
 
 

3. 
Poliklinika MeDiLa, Štrossova 239, Pardubice 

 

Usnesení č. 45 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n  e k 
k projektové dokumentací pro spojené územní a stavební řízení stavby „Poliklinika MeDiLa, 
Štrossova 239, Pardubice“ v areálu bývalé veterinární nemocnice na pozemcích st. p. 
1147/7, 4210/6 (vlastnictví investora), 723/60, 723/9 a 2772/24 (vlastnictví Statutárního 
města) v k.ú. Pardubice.  
 
 

4. 
Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2019 
 
Usnesení č. 46 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2019 včetně 
vzorových smluv o poskytnutí dotace č. 1 a č. 2.  
 
 

5. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – zajištění přistavování 

velkoobjemových kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu 
 

Usnesení č. 47 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání společnosti Služby města Pardubic a. s., IČ: 25262572, se sídlem 
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, v rámci zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na zabezpečení předmětu činnosti - zajištění přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu. 
 
 



4 

 

6. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – provádění povinných každoročních 

revizí dětských hřišť, sportovišť a workoutových prvků na území MO Pardubice I 
 

Usnesení č. 48 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání firmě Lukáš Ondráček – revize dětských hřišť, IČ: 736 05 557, se 
sídlem K Biřičce 1665/43, 500 08 Hradec Králové, v rámci zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na zabezpečení předmětu činnosti - provádění povinných každoročních revizí 
dětských hřišť, sportovišť a workoutových prvků na území MO Pardubice I. 
 
 

7. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – revize (odborné technické 

inspekce) u herních, sportovních a workoutových prvků v parku Na Špici 
 

Usnesení č. 49 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání firmě SPORTSERVIS – inspekce s.r.o., IČ: 03640574, se sídlem 
Keteňská 18, 193 00 Praha 9, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
zabezpečení předmětu činnosti - revize (odborné technické inspekce) u herních, 
sportovních a workoutových prvků v parku Na Špici. 
 
 

8. 
Výběrové řízení č. 3/2019 – „Zajištění údržby živých plotů“ 

 
Usnesení č. 50 6/02/19   (pro 5, 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. 3/2019 – „Zajištění údržby živých plotů“, 
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. 3/2019 – „Zajištění údržby živých plotů“ dle směrnice č. 12 - Zadávací řád veřejných 
zakázek, který stanovuje závazná pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek 
Městským obvodem Pardubice I:  
1. Služby města Pardubic a. s., IČ: 25262572 
2. David Hurt., IČ: 69126216 
3. Pyracantha s. r. o., IČ: 24691577 

3)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 3/2019:  
- Lenku Tobolkovou 
- Romana Harmata 
- Marii Hubálkovou 

b) náhradníky: Ondřeje Šebka, Petra Janatu, Vladimíra Martince 
c) zapisovatele: Petra Víška 
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4)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 4. 3. 2019 ve 14:30 hodin. 

Zodpovídá: Petr Víšek 

Termín: 22. 2. 2019 

 
 

9. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na pravidelnou údržbu - odborné očištění a 

impregnace povrchů fontán z kamene, kamenných schodišť, kamenné zádlažby 
kolem fontán a nerezové brány 

 

Usnesení č. 51 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě na pravidelnou údržbu - odborné očištění a 
impregnace povrchů fontán z kamene, kamenných schodišť, kamenné zádlažby kolem 
fontán a nerezové brány s Patrikem Frýdou – kamenické práce, IČ: 444 77 996, se sídlem 
Pod Lipou 1666, 508 01 Hořice v Podkrkonoší v předloženém znění. 
 
 

10. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 1/2019: 

„Rámcová smlouva na opravy asfaltových povrchů 2019-2020“ 
 

Usnesení č. 52 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
r o z h o d l a 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se směrnicí Městského obvodu Pardubice I č. 12 v platném znění ve věci zakázky č. 1/2019: 
„Rámcová smlouva na opravy asfaltových povrchů 2019-2020“ zadané formou výzvy 
k podání cenové nabídky tak tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy HOLD s. r. o. 
se sídlem Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425 a na druhém místě se umístila nabídka 
firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. 
 
 

11. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 2/2019: 

„Ošetření dřevin“ 
 

Usnesení č. 53 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
r o z h o d l a 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
směrnicí Městského obvodu Pardubice I č. 12 v platném znění ve věci zakázky č. 2/2019: 
„Ošetření dřevin“, zadané formou výzvy k podání cenové nabídky tak tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy CHAMELEOS s. r. o. se sídlem Doly 41, 538 54 Luže, 
IČ 05078075 s nabídkovou cenou ve výši Kč 259 078,- bez DPH a na druhém místě se 
umístila nabídka firmy Michal Kindl se sídlem Slavkovice 94, 538 03 Vyžice, IČ 15616860 
s nabídkovou cenou ve výši Kč 295 971,- bez DPH. 
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12. 
Vyjádření k žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Usnesení č. 54 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019 na budově čp. 828, ul. U Divadla. 
         T: 10. března 2019 
         Z: tajemnice 
 
 

- odešel Vladimír Martinec 
13. 

Diskuze 
 

Usnesení č. 55 6/02/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uvolněním finančních prostředků z rezervy rady na nákup 2 ks dárkových košů v hodnotě 
700 Kč/ks na „Divadelní bál“, který se uskuteční 1. 3. 2019 a na „Reprezentační ples města 
Pardubic“, který se uskuteční dne 2. 3. 20198 ve Východočeském divadle v Pardubicích. 
 
 

Usnesení č. 56 6/02/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
p o d p o r u j e  
instalaci ztraceného a znovuobjeveného pomníku obětí náletu na Pardubice a dokumentace 
bude předána na odbor kultury k rukám pana Karase. 
 
 

Usnesení č. 57 6/02/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r e v o k u j e    
Usnesení č. 32 (5/01/19) ze dne 28. 1. 2019: 
Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením budovy č. p. 2021 – techn. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 
7067 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice statutárním městem Pardubice 
od vlastníka budovy - společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., IČO 28800621, se sídlem 
Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za celkovou kupní cenu ve výši 
1,501.000,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:50 h,  
7. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 4. 3. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 18. 2. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
 

        Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

Ověřovatelé: 
…………………………............................      ……………………………………………. 

         Ondřej Šebek      Marie Hubálková 


