
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Usnesení 
 

 

 

z 9. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 4. dubna 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Milan Randák.  

 

Omluven: Evžen Erban 

 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Milan Randák a Bc. Jan Nadrchal. 

 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2. Dotace 

3. Návrh rozpočtového opatření 

IZ – čerpání finančních prostředků z rezerv  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 51/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. odkoupení pozemku označeného jako p. p. č. 2123/34 o výměře 91 m2, k. ú. Pardubice za 

kupní cenu 182.000,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice, navrhovatel: 

xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemek pod komunikací města, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2. prodeje části p. p. č. 3276/1 o výměře cca 53 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

odůvodnění: úprava zeleně a vjezdu na jeho pozemek. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

 

2. 

Dotace 

 (usnesení č. 52/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019: 

1. ve výši 10.000,- Kč na akci „Desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Běh pro rodiče 

s dětmi a Dětský den s atletikou“ dne 8. 5. 2019, žadatel: Hvězda Pardubice z. s., ČSA 

2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku 

„dotace Hvězda Pardubice na Desítku, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi a Dětský den“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 14), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2. ve výši 10.000,- Kč na akci „Dětské čarodějnice“ dne 26. 4. 2019, žadatel: Miroslav 

Kubálek, K Vinici 1901, Pardubice, IČ 48166677, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace Miroslav Kubálek – Dětské čarodějnice“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 15), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. ve výši 4.500,- Kč na akci „Semifinále Sportovních her mateřských škol“  dne 14. 5. 

2019, žadatel: DDM ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice, IČ 48161233, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace DDM ALFA – Sportovní hry“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 16), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

4. ve výši 4.500,- Kč na akci „Přírodovědná poznávací soutěž“  ve dnech 4. – 6. 6. 2019, 

žadatel: DDM ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice, IČ 48161233, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 17), 



Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

5. ve výši 10.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár“ dne 6. 6. 2019, žadatel: Atletika 

Bez Bariér Pardubice, z. s., ČSA 2515, Pardubice, IČ 05567394, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Parapohár“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 18), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

6. ve výši 10.000,- Kč na akci „Český pohár vozíčkářů“ dne 5. 5. 2019, žadatel: Atletika 

Bez Bariér Pardubice, z. s., ČSA 2515, Pardubice, IČ 05567394, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Pohár vozíčkářů“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 19), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

7. ve výši 10.000,- Kč na akci „Turnaj o pohár starosty v kin-ballu“ dne 25. 6. 2019, 

žadatel: Kin-ball Pardubice z. s., Dražkovice 121, IČ 01274368, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

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

novou položku „dotace Kin-ball – Pohár starosty“ v běžných výdajích v kapitole 33, 

a rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva starosty 

v kapitole 98 na položku „dotace Kin-ball – Pohár starosty“ v běžných výdajích 

v kapitole 33  (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 20 a 21),   

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

8. ve výši 10.000,- Kč na akci „Víkendové akce pro děti v pohádkové zahradě“ v březnu – 

červnu 2019 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2019, žadatel: 

ŠUMÁK z.s., Blato 72, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace ŠUMÁK – Víkendové akce“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 22), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

9. ve výši 10.000,- Kč na akci „Vedení a organizace florbalových kroužků na základních 

školách“ ve dnech 1. 1. – 31. 12. 2019 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo 

nejdéle 31. 12. 2019, žadatel: OLYMP FLORBAL, z. s., Bulharská  996/20, Praha, IČ 

26575418, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč 

z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace Olymp Florbal – 

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

pořadovým č. xx),  

Staženo 

10. ve výši 20.000,- Kč na akci „Starořecká olympiáda v Pardubicích“ dne 17. 5. 2019, 

žadatel: Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, Pardubice, IČ 70837236, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 



2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 20.000,- Kč z položky 

příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Waldorfská – Starořecká 

olympiáda“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 23), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

11. ve výši 7.671,- Kč na akci „Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se …“ 

ve dnech 15. 3. – 31. 5. 2019, žadatel: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 

1992, Pardubice, IČ 70944831, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 7.671,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace 

MŠ Motýlek – Společné přemýšlení“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 24), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

12. ve výši 4.635,- Kč na akci „Duben – měsíc Země“ ve dnech 1. – 30. 4. 2019, žadatel: 

SKP-CENTRUM, o. p. s., Jungmannova 2550, Pardubice, IČ 27534804, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.635,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace SKP Centrum – Duben – měsíc Země“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 25),  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

13. ve výši 10.000,- Kč na akci „Velká cena v hodu břemenem“ dne 10. 3. 2019, žadatel: 

Hvězda Pardubice z. s., ČSA 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

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

položku „dotace Hvězda Pardubice na VC v hodu břemenem“ v běžných výdajích 

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

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

14. ve výši 10.000,- Kč na akci „Pardubický atletický mítink“ dne 25. 6. 2019, žadatel: 

Hvězda Pardubice z. s., ČSA 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky rezerva rady v kapitole 98 na 

novou položku „dotace Hvězda Pardubice na Pardubický atletický mítink“ v běžných 

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

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

15. ve výši 10.000,- Kč na akci „Podpora sportovní přípravy handicapovaných dětí“ ve dnech 

1. 1. – 31. 12. 2019 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2019, žadatel: 

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

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

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

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

dětí“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým  

č. 26), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

16. ve výši 20.000,- Kč na akci „Světový šampionát 2019 ve Francii“ ve dnech 27. 10. – 2. 

11. 2019, žadatel: Kin-ball Pardubice z. s., Dražkovice 121, IČ 01274368, a uzavření 



veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 20.000,- Kč z položky rezerva rady 

v kapitole 98 na novou položku „dotace Kin-ball – světový šampionát“ v běžných 

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

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

17. ve výši 10.000,- Kč na akci Mezinárodní turnaj pro kategorii kadetů ve Španělsku“ ve 

dnech 18. – 21. 4. 2019, žadatel: Basketbalový klub Pardubice z. s., V Ráji 311, 

Pardubice, IČ 67441629, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je 

přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč 

z položky rezerva rady v kapitole 98 na novou položku „dotace BK Pardubice – 

mezinárodní turnaj“ v běžných výdajích v kapitole 33, a rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98 na položku 

„dotace BK Pardubice – mezinárodní turnaj“ v běžných výdajích v kapitole 33  

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 27 a 28).  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Návrh rozpočtového opatření 

 (usnesení č. 53/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v rámci své pravomoci rozpočtové opatření 

spočívající v přesunu 80 tis. Kč z položky provoz ÚMO V v běžných výdajích v kapitole 14 - 

vnitřní správa na položku provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice 

v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 29). 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 

 

Pardubice 4. 4. 2019 

 

 

 

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

                                  Ing. Milan Randák           Bc. Jan Nadrchal  

 

 

 

                          ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


