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

 
 

Přehled usnesení 
z 29. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 3. 2. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 

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

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 29. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2020 

3. Schválení provozních a návštěvních řádů v parku „Na Špici“ 

4. Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMO Pardubice I 

5. Žádost o finanční podporu soutěže „Právo pro každý den“ 

6. Diskuze 

 
Program 29. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 29. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 28. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 29. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 29. schůze RMO byly jmenováni: Marie Hubálková 
        Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako st. p. č. 878 o výměře 350 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice a xxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, za dohodnutých podmínek dle usnesení č. 202 
Z/2007 ZmP ze dne 27. 3. 2007: 
ZmP schvaluje prodej st. p. č. 878 o výměře 350 m2 k.ú. Pardubice Věře Kuciánové, nar. 
1. 6. 1968, trvale bytem Ráby 29, Staré Hradiště, Ing. Jaromíru Kuciánovi, nar. 2. 1. 1962, 
trvale bytem Sladkovského 2055, Pardubice, za cenu 1.200,-Kč/m2 po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí na vnitroblok s komerčními prostory, byty a kancelářemi včetně 
parkovacích ploch, které budou vybudovány i na pozemcích žadatelů. 
Zdůvodnění: RMO doporučuje prodej předmětného pozemku pouze formou veřejné dražby 

dle zákona o obcích. 
 
 
BOD 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 1, zdrž. 3) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem nebo s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1489/1 o výměře cca 
100 m2 v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 
Pardubice, za účelem využití k rekreaci a hlavně rybolovu. 
Zdůvodnění: RMO se přiklání k vyjádření OMI MmP. 
 
 
BOD 1.3 

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 nájmem a prodejem dle geometrického plánu č. 8546-83/2017 nově vzniklých pozemků 
označených jako p. p. č. 316/17 o výměře 568 m2, p. p. č. 316/18 o výměře 483 m2 (vznik 
z pozemku označeného jako p. p. č. 316/3), vše v k. ú. Pardubice, společnosti NA DOLÍKU 
s.r.o., IČO 27500535, se sídlem Milheimova 2889, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, 
za účelem výstavby „Rezidence NA DOLÍKU“ (komerční a bytové prostory) za kupní cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku č. 2357-39/17 ve výši 3.500,- Kč/m2. 
Zdůvodnění: Ke správnému rozhodnutí RMO nejsou dostatečné podklady. Nejsou zřejmé 
vazby mezi záměry jednotlivých zájemců (PSN s.r.o.) 
 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 259 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
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a) s nájem části pozemku označeného jako p. p. č. 1759/3 o výměře 122 m2 (dle PD č. 51) 
v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, Hradec Králové, za účelem dočasného užívání pozemků jako 
staveniště a za účelem částečného zastavění trvalou stavbou stezky investiční akce 
„Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 až 965,0“ za cenu 2.884,- Kč/rok, tj. 1,- 
Kč/m2/rok 

b) zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 1759/3 o výměře 91 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, 
státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
Hradec Králové, za účelem umístění stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 
až 965,0“ za jednorázovou úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 1,- Kč/m2 
plochy věcného břemene, minimálně však 1.000,- Kč. 

 
 

BOD 1.5 

Usnesení č. 260 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 102/1 o výměře 731 m2, p. p. č. 

103/13 o výměře 192 m2, p. p. č. 2532/16 o výměře 31 m2, vše v k. ú. Pardubice za 
účelem vybudování komunikací, chodníků, parkovacího stání pro autobus, část pěší lávky 
(pevně spojené se zemí) a přeložky VO v rámci stavby „Hotel Ideon“, 

b) s odkoupením vybudovaných komunikací, chodníků, parkovacího stání pro autobus, části 
pěší lávky, přeložky VO na částech pozemků označených jako p. p. č. 102/1 o výměře 
731 m2, p. p. č. 103/13 o výměře 192 m2, p. p. č. 2532/16 o výměře 31 m2, vše v k. ú. 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč 
společnosti od PVV, s. r. o., IČO 60916907, se sídlem Jiráskova 1963, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 

 
 

BOD 1.6 

Usnesení č. 261 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením služebností na částech pozemků označených jako p. p. č. 252/1, p. p. č. 308/1, 
p. p. č. 372/1, p. p. č. 372/8, p. p. č. 393/9, p. p. č. 393/10, p. p. č. 394/2, p. p. č. 2669/3, 
p. p. č. 2669/4, p. p. č. 2672/4, p. p. č. 2672/6, p. p. č. 2672/7, p. p. č. 2672/8, p. p. č. 
2672/14, p. p. č. 2672/15, p. p. č. 2672/17, p. p. č. 4763, vše v k. ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti Služby města Pardubic a. s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 8985-058/2018, 
spočívajících v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení 
v ulici Sukova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou 
náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
 
 

BOD 1.7 

Usnesení č. 262 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s realizací stavby dráhy o názvu „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, kdy tato stavba 
bude realizovaná na pozemcích města v k. ú. Pardubice označených jako st. p. č. 9949, st. 
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p. č  6007/1, st. p. č. 3797/3, st. p. č. 1079/5, p. p. č. 4917/29, p. p. č. 4453/3, p. p. č. 4453/2, 
p. p. č. 3930/1, p. p. č. 3927/5, p. p. č. 3924/2, p. p. č. 3917/3, p. p. č. 3917/1, p. p. č. 3916/1, 
p. p. č. 3911/2, p. p. č. 3910/1, p. p. č. 3909/1, p. p. č. 3906/16, p. p. č. 3000/21, p. p. č. 
2803/17, p. p. č. 2803/8, p. p. č. 2798/27, p. p. č. 2798/25, p. p. č. 2798/22 , p. p. č. 2774/55, 
p. p. č. 2665/38, p. p. č. 2665/28, p. p. č. 2643/1, p. p. č. 2628/19, p. p. č. 2605/109, p. p. č. 
2605/59, p. p. č. 2605/46, p. p. č. 2605/45, p. p. č. 2590/1, p. p. č. 2583/45, p. p. č. 2583/16, 
p. p. č. 2583/15, p. p. č. 2583/4, p. p. č. 2583/3, p. p. č. 2568/4, p. p. č. 2529/6, p. p. č. 
2526/15, p. p. č. 2500/11, p. p. č. 2499/140, p. p. č. 2499/129, p. p. č. 2094/7, p. p. č. 1795/7, 
p. p. č. 1778/118, p. p. č. 1778/65, p. p. č. 5072, p. p. č. 134/14, p. p. č. 1778/52, p. p. č. 
2054/14, p. p. č. 2054/15, p. p. č. 2526/13 , p. p. č. 2643/2, p. p. č. 2803/6, p. p. č. 3000/20, 
p. p. č. 3000/4, p. p. č. 3906/14, p. p. č. 3930/3, v k.ú. Svítkov označených jako p. p. č. 
1249, p. p. č. 1169/1, p. p. č. 1168, p. p. č. 1163/1, p. p. č. 1157/5, p. p. č. 1156, p. p. č. 
1155, p. p. č. 1151, p. p. č. 1108/3, p. p. č. 1108/1, p. p. č. 1105/14, p. p. č. 1104/19, p. p. č. 
1102/5, p. p. č. 1105/9, p. p. č. 1166/1, p. p. č. 1166/2, v rozsahu cca 7.870 m2 trvalého 
záboru a v rozsahu cca 12.853 m2 dočasného záboru, formou uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu. 
 
 

2. 
Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2020 
 
Usnesení č. 263 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2020 včetně 
vzorových smluv o poskytnutí dotace č. 1 a č. 2 dle příloh, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 

3. 
Schválení provozních a návštěvních řádů v parku „Na Špici“ 

 
Usnesení č. 264 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

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

a) Provozní řád městského parku „Na Špici“ v Pardubicích, 
b) Provozní řád pavilonu a místa pro grilování v parku „Na Špici“ v Pardubicích, 
c) Návštěvní řád veřejného sportovního hřiště v parku „Na Špici“ v Pardubicích, 
d) Návštěvní řád dětského hřiště č. 40 v parku „Na Špici“ v Pardubicích dle příloh, které 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

4. 
Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMO Pardubice I 

 
Usnesení č. 265 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
a) b e r e   n a   v ě d o m í  

vzdání se mandátu členky Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I Mgr. Lenky 
Španihelové z volební strany Česká pirátská strana ke dni 31. 1. 2020, 

b) o s v ě d č u j e 
že dnem 1. 2. 2020 se stal členem Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
Bc. Dominik Bečka z volební strany Česká pirátská strana, 
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c) u k l á d á 
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice I Bc. Dominiku Bečkovi. 

T: do 7. 2. 2020 
Z: starostka 

 
 

5. 
Žádost o finanční podporu soutěže „Právo pro každý den“ 

 
Usnesení č. 266 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
uvolnění finančních prostředků z kapitoly „Rezerva starosty“ pro Preventivně informační 
službu Městské policie Pardubice, se sídlem Pernerova 443, Pardubice, IČ 00274046, 
ve výši do Kč 5.000,-, na nákup cen pro vítězná družstva 17. městského kola soutěže 
v oblasti právního vědomí „Právo pro každý den“, které se uskuteční 2. dubna 2020 v DDM 
Delta v Pardubicích. 
        T: 30. 4. 2020 
        Z: Martina Tomanová, OE 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16: 00 hodin,  
30. schůze rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční v pondělí 17. 2. 2020 

v 15 hodin v kanceláři starostky, další 9. 3. 2020. 
 
 

Zápis vyhotoven dne 3. 2. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Marie Hubálková     Vladimír Martinec 
 


