
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

Usnesení 
 

 

z 43. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 23. června 2021 od 16.00 hod. v salonku DK Dukla   

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Evžen Erban, Ing. Jiří Janoš, Bc. Jan Nadrchal. 

 

Omluven: Ing. Milan Randák. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Jan Nadrchal a Evžen Erban. 

. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

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

2. Dotace – změna termínu schválených dotací 

3. Dotace 

4. Stanovení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice V k 1. 7. 2021 

5. Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 

6. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2021 

7. Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2020 

8. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 

9. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na rok 2021 

10. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 

IZ – čerpání finančních prostředků z rezerv 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 199/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s odkoupením pozemku p. p. č. 2387/42 o výměře 50 m2, k. ú. Pardubice do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, prodávající: xxxxxxxxxxx, účel: výkup pozemku pod 

chodníkem v ulici Chrudimská, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2. s umístěním 1 ks reklamního banneru o rozměru 4 m x 1,5 m na oplocení umístěném na 

pozemku označeném jako p. p. č. 2433/1, k. ú. Pardubice, žadatel: Kamenictví Kůrka s.r.o., 

IČO 08887934, Štěpánov 1, Přelouč, odůvodnění: banner bude sloužit pro reklamní účely 

firmy, umístění na oplocení bývalých kasáren naproti hřbitovu, uchycený elektrikářskými 

svorkami, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

3. se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p. p. č.  287/2, p. p. č. 285/37, p. p. č. 285/38, p. p. č. 332/9, p. p. č. 

471/36, vše k. ú. Dražkovice, žadatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 

60108631, Teplého 2014, Pardubice, odůvodnění: uložení a provozování kanalizačního 

potrubí v rámci stavby „Pardubice, Dražkovice – propojení kanalizace“. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Dotace – změna termínu schválených dotací 

  (usnesení č. 200/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu schválené dotace ve výši 

10.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 29. 5. 2021, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, 

Dražkovice 235, Pardubice, IČ 46494910 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo 

nejdéle 31. 8. 2021. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Dotace 

(usnesení č. 201/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021: 

1. ve výši 10.000,- Kč na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN“ dne 19. 9. 2021, žadatel:  

Atletika Bez Bariér z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady 

v kapitole 98 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér 

OPEN“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

30), 

2. ve výši 5.000,- Kč na akci „Pardubice – moje město“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2021, žadatel: Mateřská 

škola Pardubice – Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 



položku „dotace MŠ Dražkovice – Pardubice - moje město“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 31), 

3. ve výši 5.000,- Kč na akci „Chraňme planetu Zemi“ (pouze na nákup úklidových 

prostředků pro děti, lopaty hrábě apod.) v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2021, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice – Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Dražkovice – Chraňme planetu Zemi“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 32), 

4. ve výši 5.000,- Kč na akci „Zebra – dopravní výchova“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 

2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2021, žadatel: 

Mateřská škola Pardubice – Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Dražkovice – Zebra – dopravní výchova“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 33), 

5. ve výši 5.000,- Kč na akci „Chci být zdravý a tudy cesta vede…“ v období 1. 9. 2021 – 

31. 10. 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2021, žadatel: 

Mateřská škola Pardubice – Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Dražkovice – Chci být zdravý“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 34), 

6. ve výši 4.000,- Kč na akci „Den předškoláka“ dne 22. 9. 2021, žadatel: NOE – 

Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích, Lonkova 512, Pardubice, IČ 

71341269, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace NOE – Den předškoláka“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 35), 

7. ve výši 4.700,- Kč na akci „Předávání pamětního listu alias poslední den v jesličkách“ 

dne 31. 8. 2021, žadatel: Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, 

Pardubice, IČ 00190756, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.700,- Kč 

z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace Ratolest – Předávání 

pamětního listu“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 36), 

8. ve výši 5.000,- Kč na akci „Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice“ v srpnu 

2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 8. 2021, žadatel: 

Basketbalový klub Pardubice, z. s., V Ráji 311, Pardubice, IČ 67441629, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z rezervy místostarosty 

v kapitole 98 na novou položku „dotace BK Pardubice – Soustředění mládežnických 



týmů“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

37), 

9. ve výši 4.000,- Kč na akci „Letní kino“ v červenci - srpnu 2021, s tím, že splnění účelu 

dotace bude dosaženo nejdéle 31. 8. 2021, žadatel: SKP – CENTRUM, o. p. s., 

Jungmannova 2550, Pardubice, IČ 27534804, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace SKP - Centrum – Letní kino“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 38), 

10. ve výši 10.000,- Kč na akci „Posvícení v Dražkovicích“ dne 4. 9. 2021, žadatel: 

Sportovní klub Dražkovice, Dražkovice 235, Pardubice, IČ 46494910, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady v 

kapitole 98 na novou položku „dotace SK Dražkovice – Posvícení“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 39), 

11. ve výši 2.500,- Kč na vybavení pro sportovní kroužky, s tím, že splnění účelu dotace 

bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2022, žadatel: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 

2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 2.500,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ 

Josefa Ressla – sportovní vybavení“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 40), 

12. ve výši 2.500,- Kč na vybavení pěveckého sboru, s tím, že splnění účelu dotace bude 

dosaženo nejdéle 30. 6. 2022, žadatel: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, 

Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč 

z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení 

pěveckého sboru“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 41), 

13. ve výši 2.500,- Kč na vybavení pro výtvarné kroužky, s tím, že splnění účelu dotace bude 

dosaženo nejdéle 30. 6. 2022, žadatel: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, 

Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč 

z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení 

výtvarných kroužků“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 42), 

14. ve výši 5.000,- Kč na akci „Zážitkový pobyt“ 29. 9. 2021 – 1. 10. 2021, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 1. 10. 2021, žadatel: Základní škola a mateřská škola  

Pardubice, Artura Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – zážitkový pobyt“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 43), 



15. ve výši 2.500,- Kč na akci „Hrajeme si s papírem“ v září 2021-lednu 2022, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 1. 2022, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si s papírem“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 44), 

16. ve výši 5.000,- Kč na akci „Dílna jako u dědy“ v říjnu-listopadu 2021, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 11. 2021, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Dílna jako u dědy“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 45), 

17. ve výši 2.500,- Kč na akci „Přírodní živly – 1. část: Vítr“ v září - prosinci 2021, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2021, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly 1. část“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 46), 

18. ve výši 2.500,- Kč na akci „Lidové tradice“ v září - listopadu 2021, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 11. 2021, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Lidové tradice“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 47), 

19. ve výši 10.000,- Kč na akci „GameCon 2021, festival nepočítačových her“ 15. 7. 2021 – 

18. 7. 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 18. 7. 2021, žadatel: 

GameCon z. s., Pernického 825/9, Praha, IČ 22725474, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace GameCon – GameCon 2021“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 48). 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Stanovení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice V k 1. 7. 2021 

(usnesení č. 202/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V dnem 1. 7. 2021: 

1. zřizuje místo referenta odboru ekonomického ÚMO Pardubice V,  

2. stanoví celkový počet zaměstnanců úřadu na 30 (18 úředníků + 12 pracovníků skupiny 

drobné údržby), mimo zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a pracovníků na 

dohody, 



3. schvaluje nový organizační řád a organizační strukturu úřadu 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 

(usnesení č. 203/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO 

Pardubice V na r. 2021 spočívající: 

- v přesunu termínu konání akce Slavnost MO Pardubice V na období 9/2021; 

- v přesunu 48,2 tis. Kč tis. Kč z akce Dětský karneval a 11,8 tis. Kč z akce Masopust – 

lidová veselice na akci Pohádková cesta; 

- v přesunu 23,2 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice a 15 tis. Kč z akce Zelený 

čtvrtek na akci Slavnost MO Pardubice V. 

Celkový rozpočet plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 se nemění 

a zůstává ve výši 600 tis. Kč. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2021 

(usnesení č. 204/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V k  31. 5. 2021 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2020 

(usnesení č. 205/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2020 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2020 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2020, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2020, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2020 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2020, upravený rozpočet na r. 2021 a upravený rozpočet sociálního 

fondu na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020, které jsou uvedené 

v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu finančního 

vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou 

v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 



(usnesení č. 206/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2020. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

9. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na rok 2021 

(usnesení č. 207/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 2. změny 

rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a schvaluje návrh 2. změny 

rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

10. 

Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 

(usnesení č. 208/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V uděluje výjimku z ustanovení čl. 3 odst. 3 obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Pardubice č. 13/2006 o veřejném pořádku v platném 

znění a souhlasí s konzumací alkoholických nápojů při společenské akci Slavnost MO 

Pardubice V dne 11. 9. 2021 od 12.00 hod. do 22.00 hod. na náměstí Dukelských hrdinů 

v Pardubicích. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.30 hod. 

 

 

 

Pardubice 23. 6. 2021 

 

 

 

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

                              Bc. Jan Nadrchal                           Evžen Erban  

 

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


