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

 
 
 

Přehled usnesení 
ze 17. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 12. 8. 2019 
v kanceláři starostky 

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

Menšík 
 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 

 
Mimořádnou 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 17. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí (DUR) „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“ 

2. Schválení smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o. 

3. Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

4. Schválení smlouvy o dodávce kalendářů 

5. Diskuse 

 
Program 17. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 16. mimoř. schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis z 16. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 17. mimořádné schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 17. mimořádné schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
          Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí (DUR) „Hotel IDEON,  

ubytovací část hotelu“ 

 
Usnesení č. 163 17/08/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I 
a) n e m á   p ř i p o m í n e k  

k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Hotel IDEON, ubytovací část 
hotelu“ na pozemcích p. č. st. 5698/3, st. 5698/4, p. č. 102/2, 103/27 v k. ú. Pardubice, 
s výjimkou trasy dešťové kanalizace a trasy diagonálního chodníku zelenou plochou od 
Sokolovny, 

b) n e s o u h l a s í  
s navrženou trasou diagonálního chodníku napříč plochou veřejné zeleně směrem 
od Sokolovny, pro chodník by bylo nutné kácet skupinu borovic, 

c) p o ž a d u j e 
zapracovat do projektové dokumentace stávající chodník a veřejné osvětlení na severní 
straně vedoucí k zadnímu vchodu do budovy IDEONU, který byl v nedávné době na 
požádání občanů postaven z rozpočtu městského obvodu, a požadujeme jeho zachování, 

d) p o ž a d u j e  
předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace (DSP). 

 
 

2. 
Schválení smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o. 

 
Usnesení č. 164 17/08/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o. ve znění uvedeném 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

3. 
Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 

a) s uzavřením nájemní smlouvy od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši  
630,- Kč/m2/rok + inflace, tj. 50.186,- Kč/rok mezi xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Mgr. xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice, xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice a xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice jako vlastníky pozemků označených jako st. p. č. 5363/1 o 
výměře 277 m2, st. p. č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše v k. ú. Pardubice a statutárním 
městem Pardubice, jako vlastníkem 4 nebytových jednotek č. 1312/101 a podílu na 
společných částech domu ve výši 300/10000, č. 1313/101 a podílu na společných částech 
domu ve výši 411/10000, č. 1313/102 a podílu na společných částech domu ve výši 
892/10000, č. 1314/101 a podílu na společných částech domu ve výši 424/10000, v domě 
č. p. 1312, 1313, 1314 ul. Ke Kamenci a v ul. Wintrova II, stojícího na pozemcích 
označených jako st. p. č. 5363/1, st. p. č. 5365/2, st. p. č. 5364/2, vše v k. ú. Pardubice, 



3 

 

b) s úhradou jednorázové platby ve výši tří ročních nájemných, tj. 150.558,- Kč nejpozději 
do 30. 10. 2019, za bezesmluvní užívání pozemků. 

 
 

4. 
Schválení smlouvy o dodávce kalendářů 

 
Zpravodaj: Gabriela Křížková 
 
Usnesení č. 165 17/08/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

uzavření smlouvy o dodávce 50 ks stolních kalendářů s dodavatelem HELIOS Jiří 
Razskazov, se sídlem Nerudova 2772, 530 02 Pardubice, IČ 13180282, ve znění uvedeném 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 h,  
18. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2019 ve 14 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 12. 8. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
(jména jsou uváděna bez titulů) 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

Ověřovatelé: 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek       Jaroslav Menšík 


