
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 1. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 2. listopadu 2022 od 16.00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V  

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák, Evžen Erban, Mgr. Miloš Adamů, MBA., Bc. 

Petr Dufek. 

 

 

Program: 

I. Zahájení jednání, jmenování zapisovatele 

II. Jmenování ověřitelů zápisu a usnesení 

III. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

IV. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání, jmenování zapisovatele 

 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Sieglová. 

 

II. 

Jmenování ověřitelů zápisu a usnesení 

 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Petr Dufek a Ing. Milan Randák. 

 

 

III. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1.  Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

2. Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice V 

3. Stanovení měsíční odměny starostovi MO Pardubice V 

4.  Peněžité dary předsedům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

5.  Stanovení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice V k 3. 11. 2022 

6.  Smluvní cena inzerce v Pardubické 5 

7.  Rozhodnutí zadavatele – Dodatek č. 1 u zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce 

chodníku Dražkovice - východ 

8. Diskuse, závěr  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 



IV. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V  

(usnesení č. 1/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech 

pozemků označených jako p. p. č. 3783/1, p. p. č. 2568/4, p. p. č. 2568/7, vše k. ú. 

Pardubice, za účelem uložení a provozování nového kabelového vedení NN a nového 

rozpojovacího pilíře SR602 v rámci akce „Pardubice, S. K. Neumanna st. č. 1491/1 knn“, 

odůvodnění žadatele: práce na dotčené nemovitosti budou spočívat: ze stávající TS na 

pozemku st. p. č. 8191, k. ú. Pardubice bude vyvedeno nové kabelové vedení NN, které 

bude zaústěno do nového rozpojovacího pilíře SR602 umístěného na pozemku p. p. č. 

2568/7, k. ú. Pardubice, v trase kabelu bude uložen zemnící pásek as to pouze za 

podmínky, že stavba bude provedena protlakem (nikoliv překopáním komunikace), 

žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, 

2.  se změnou vypůjčitele a prodávajícího ze spol. Pozemky DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 

03155480, na žadatele Společnost Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 14444615, Marie 

Steyskalové 686/38, Žabovřesky, Brno, a to o: 

-  výpůjčku pozemku označeného jako p. p. č. 514 o výměře 343 m2, k. ú. Dražkovice za 

účelem stavebních úprav a přístavby stávající místní komunikace, která bude napojena 

na nově navrženou a územním rozhodnutím povolenou obslužnou komunikaci, mj. na 

pozemku p. p. č. 151/3, k. ú. Dražkovice pro stavby rodinných domů na přilehlých 

pozemcích v předmětné lokalitě a 

- odkoupení vybudovaných stavebních úprav a přístavby stávající místní komunikace na 

pozemku označeného jako p. p. č. 514 o výměře 343 m2, k. ú. Dražkovice, po 

kolaudaci, do majetku města, za cenu 1.000,- Kč, 

3. se změnou záboru výpůjčky pozemku, a to z části pozemku označeného jako p. p. č. 

2306/4 o výměře 1.500 m2, k. ú. Pardubice na výpůjčku částí pozemků označených jako 

p. p. č. 2306/4 o výměře 1.244 m2 a p. p. č. 2306/17 o výměře 256 m2, vše k. ú. 

Pardubice, žadatel: Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, IČO 

48161233, odůvodnění: realizace projektu Komunitní zahrada ve spolupráci se spolkem 

Pardubická KOZA z. s., IČO 098 48 967 za účelem zajištění činnosti vypůjčitele, 

4.  a) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 38/71 o výměře 105 m2, k. ú. Nové 

Jesenčany, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, za účelem realizace 

investiční akce MO Pardubice V „Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“ od 1. 9. 

2022 na dobu neurčitou a  

b) s bezúplatným převodem pozemku označeného jako p. p. č. 38/71 o výměře 150 m2, k. 

ú. Nové Jesenčany ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3, do 

vlastnictví žadatele: statutárního města Pardubice po dokončení investiční akce MO 

Pardubice V „Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice V 

(usnesení č. 2/2022 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V zřizuje dnem 1. 12. 2022 

1. Komisi pro školství, kulturu, sport a mládež a jmenuje jejím předsedou: 

Ing. Milana Randáka (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

     a členy komise:  

Mgr. Pavlínu Parchanskou, (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

  Michaelu Štěpánkovou, (pro 5, zdržel se 0, proti 0),  

Mgr. Miloše Adamů, MBA, (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

JUDr. Michala Boušku, (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

Zuzanu Macháčkovou, (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

Ing. Jiřího Janoše, (pro 0, zdržel se 0, proti 5 – nebyl schválen). 

2. Komisi pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu a jmenuje jejím 

předsedou: 

Ing. Jakuba Kutílka, (pro 4, zdržel se 1, proti 0),  

a členy komise: 

Ing. Pavola Škuligu, (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

Michala Scholzeho, (pro 5, zdržel se 0, proti 0),  

Bc. Petra Dufka, (pro 4, zdržel se 1, proti 0),  

Šárku Hoškovou (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

Martina Štefka, (pro 5, zdržel se 0, proti 0), 

Ing. Petra Netolického, (pro 1, zdržel se 2, proti 2 – nebyl schválen), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Stanovení měsíční odměny starostovi MO Pardubice V 

(usnesení č. 3/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem zvolení měsíční odměnu starostovi MO 

Pardubice V dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn za výkon členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Peněžité dary předsedům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

(usnesení č. 4/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyplácení peněžních darů předsedům komisí -  

nečlenům zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč měsíčně od 1. 12. 2022 po dobu trvání funkce 

předsedy komise (mimo měsíce červenec a srpen). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

5. 

Stanovení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice V k 3. 11. 2022 

(usnesení č. 5/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V dnem 3. 7. 2022: 

1. zřizuje místo referenta odboru sekretariátu starosty ÚMO Pardubice V na dobu určitou 

(po dobu nemoci stávající pracovnice),  

2. zřizuje stálé místo pracovníka VPP u SDÚ ÚMO Pardubice V,  

3. stanoví celkový počet zaměstnanců úřadu na 30 (19 úředníků + 1 pracovník skupiny 

drobné údržby stálé místo + 10 pracovníků skupiny drobné údržby na smlouvu s ÚP 

Pardubice), mimo zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a pracovníků na 

dohody. 



Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Smluvní cena inzerce v Pardubické 5 

(usnesení č. 6/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s dlouhodobou (od prosince 2022 do října 

2026, tzn. 16 čísel) ½ stránkovou inzercí firmy Kamenictví Kůrka, Štěpánov 1, Přelouč, IČ 

08887934 v Pardubické 5 za smluvní cenu 2.600,- Kč bez DPH za jedno číslo. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Rozhodnutí zadavatele – Dodatek č. 1 u zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce 

chodníku Dražkovice – východ 

(usnesení č. 7/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 

dne 27. 6. 2022 na akci „Rekonstrukce chodníku Dražkovice - východ“ se zhotovitelem 

firmou ROCKY STAVBY COMPANY s. r. o., Rybná 716/24, Praha, IČ 081 18 442, a to po 

započtení  méněprací za cenu 2.093.196,68 Kč bez DPH, původní schválená cena byla 

2.254.409,16 Kč bez DPH. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Diskuse, závěr 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 18:30 hod. 

 

 

 

Pardubice 2. 11. 2022 

 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                                Bc. Petr Dufek                     Ing. Milan Randák  

 

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


