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

 

 
Přehled usnesení 

ze 45. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 23. 11. 2020 – ON-LINE 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  -- 
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny přítomné při  
on-line schůzi rady. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 45. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k žádosti o územní řízení na stavbu „Galerie Pardubice“ 
3. Vyjádření k záměru stavby „Bytový dům Husova ulice Pardubice“ 
4. Schválení dodatků smluv o poskytnutí dotací 
5. Rozpočtové opatření č. 25 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 - Životní prostředí 
6. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ pro rok 2021 a 2022 
7. Vyjádření k žádosti o dotaci 
8. Program 11. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 9. 12. 2020 
9. Diskuze 
 
Program 45. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 45. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis ze 44. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 45. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 45. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 

Vladimír Martinec 
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1. 

Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
 
BOD 1.1 

Usnesení č. 401 45/11/20    (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene služebnosti a zřízením věcného břemene 
služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a. s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, na částech pozemků označených jako st. p. č. 4452, p. p. č. 
133/36, p. p. č. 133/41, p. p. č. 134/14, p. p. č. 134/73, p. p. č. 134/74, p. p. č. 134/76, p. p. č. 
134/84, p. p. č. 207/2, p. p. č. 213/1, p. p. č. 2082/41, p. p. č. 2082/45, p. p. č. 2082/46, p. p. 
č. 2082/47, p. p. č. 2082/51, p. p. č. 2082/52, p. p. č. 2082/53, p. p. č. 2083/10, p. p. č. 2083/24, 
p. p. č. 2083/25, p. p. č. 2083/26, p. p. č. 2083/27, p. p. č. 2084/3, p. p. č. 2085/14, p. p. č. 
2085/18, p. p. č. 2087/5, p. p. č. 2087/11, p. p. č. 2088/38, p. p. č. 2094/4, p. p. č. 2095/1, p. 
p. č. 2095/10, p. p. č. 2095/14, p. p. č. 2095/15, p. p. č. 2096/35, p. p. č. 2524/10, p. p. č. 
2583/3, p. p. č. 2583/4, p. p. č. 2583/10, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2589/20, p. p. č. 2644/4, p. 
p. č. 2644/6, p. p. č. 2665/11, p. p. č. 2665/38, p. p. č. 2798/31, p. p. č. 2820/5, p. p. č. 3914/3,  
p. p. č. 3915/6, p. p. č. 3918/4, p. p. č. 3919, p. p. č. 3920/1, p. p. č. 3926/3, p. p. č.3927/3, p. 
p. č. 3927/7, p. p. č. 3927/8, p. p. č. 3927/9, p. p. č. 3928/2, p. p. č. 3933, p. p. č. 3934, vše 
v k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování optického vedení v rámci akce „11010-
087456, FTTX-VdF9-E-PA17L-0-1-UR“. 
 
 

BOD 1.2 

Usnesení č. 402 45/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene ve prospěch 
společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na částech pozemků označených jako p. p. č. 372/1, p. p. č. 
2672/6, p. p. č. 2672/4, vše v k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování sdělovacího 
vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – U Stadionu - Hradecká“. 
 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o územní řízení na stavbu „Galerie Pardubice“ 

 
Usnesení č. 403 45/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Městský obvod Pardubice I zastoupený Radou městského obvodu Pardubice I 
a) n e m á   p ř i p o m í n e k 

k projektové dokumentaci pro územní řízení (DUR) souboru staveb „Galerie Pardubice“ 
na pozemcích bývalého lihovaru Hobé, 

b) d o p o r u č u j e, 
aby mezi investorem a Statutárním městem Pardubice na základě předložené 
dokumentace byla před dokončením uzavřena smlouva o vzájemném vypořádání 
pozemků z důvodu upřesnění následné péče a údržby veřejného prostranství (chodníky, 
odvodnění, zeleň atp.). Tento prostor je definován v zákoně o obcích jako volně přístupný 
veřejnosti (u Galerie jde např. o chodníky podél fasády, nárožní hlavní vstup, zelené pásy, 
pozemky ze sídliště Závodu míru apod.). Definice tedy zahrnuje jak pozemky investora, 
tak i pozemky obecní.  
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3. 
Vyjádření k záměru stavby „Bytový dům Husova ulice Pardubice“ 

 
Usnesení č. 404 45/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Městský obvod Pardubice I zastoupený Radou městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k předloženému záměru stavby „Bytový dům Husova ulice Pardubice“ na st. p. č. 1049, p. p. č. 
880/6, 880/11 v k. ú. Pardubice. Studie řeší umístění novostavby bytového domu s 15 b. j. 
a komerčním prostorem v přízemí. 
 
 

4. 
Schválení dodatků smluv o poskytnutí dotací 

 
BOD 4.1 

Usnesení č. 405 45/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 19/2020 se společností ART STORM CZ s. r. o. 
se sídlem Dubové návrší 749, Pardubice, IČ 27933733, z důvodu rušení kulturních akcí ve 
vazbě na epidemiologickou situaci v ČR. Dojde ke změně bodu 1., 3. a 4. smlouvy. Nově se 
akce bude konat 9. 12. 2021 a bude vyúčtována do 31. 12. 2021. 
 
 

BOD 4.2 

Usnesení č. 406 45/11/20    (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 20/2020 se společností Rodinné Integrační 
Centrum Z.S., se sídlem náměstí Republiky 2686, Pardubice, IČ 27026728, z důvodu 
rušení kulturních akcí ve vazbě na epidemiologickou situaci v ČR. Dojde ke změně bodu 1 
výše uvedené smlouvy – schválená dotace ve výši 7 000,- Kč bude použita na nákup 
společenských her do herny RIC z.s. pro děti různého věku. 
 
 

5. 
Rozpočtové opatření č. 25 -  

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 - Životní prostředí 
 
Usnesení č. 407 45/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s provedením rozpočtového opatření č. 25 – přesun finančních prostředků ve výši 
Kč 100.000,00 v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí, a to z položky „Dotace na podporu 
úpravy vnitrobloků“ na položku „Údržba Tyršovy sady“.  
 
 

6. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ pro rok 2021 a 2022 

 
Usnesení č. 408 45/11/20    (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
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přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ pro rok 2021 a 2022 společnosti 
Profi-tisk group s.r.o., Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc, IČ: 26868954. 
 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o dotaci 

 
Zpravodaj: Alena Stehnová 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 2, proti 0, zdrž. 3) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. xx(26) - poskytnutí dotace z „Rezervy rady“ ve výši 3.000,- Kč 

Mateřské škole Koníček na akci „Mikulášská veselice“, která se koná dne 3. 12. 2020 
v tělocvičně mateřské školy, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín:  
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 

 
 

8. 
Program 11. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 9. 12. 2020 

 
Zpravodaj: Alena Stehnová 
 
Usnesení č. 410 45/11/20    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 9. 12. 2020: 
 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 
4. Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021 
5. Aktualizace Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I pro roky 2020 - 2022 
6. Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
7. Diskuze 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin,  
46. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

v pondělí 7. prosince 2020 ve 14 hodin - on-line. 
 
 

Zápis vyhotoven dne 23. 11. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek                Vladimír Martinec 


