
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

 

Usnesení 
 

 

z 53. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 10. března 2022 od 16.00 hod.  

v salonku DK Dukla  

 

 

 

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

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Sieglová. 

 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

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

2. Vzdání se mandátu člena zastupitelstva MO Pardubice V  

3. Odpisový plán na r. 2022 

4. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2021 

5. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 

6. Nebytové prostory na území MO Pardubice V 

7. Rezoluce na podporu nezávislosti Ukrajiny, poskytnutí humanitární pomoci a související 

návrh rozpočtového opatření 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 



III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 261/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s prodejem pozemků označených jako p. p. č. 488/13 o výměře 252 m2, části pozemku 

označeného jako p. p. č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Dražkovice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice  

a 

s odkoupením pozemků označených jako p. p. č. 419/2 o výměře 393 m2, p. p. č. 418/8 o 

výměře 176 m2, vše v k.ú. Dražkovice, ve vlastnictví žadatele xxxxxxxxxxx, odůvodnění: 

prodej a odkup pozemků v k. ú. Dražkovice za účelem jejich scelení. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

 

2. 

Vzdání se mandátu člena zastupitelstva MO Pardubice V 

(usnesení č. 262/2022 R) 

Rada MO Pardubice V:  

1. b e r e   n a   v ě d o m í  

vzdání se mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V Filipa Šťastného z 

volební strany ANO 2011 ke dni 2. 2. 2022, 

2. o s v ě d č u j e, 

že dnem 3. 2. 2022 se stal členem Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V Jiří Havrda 

z volební strany ANO 2011, 

3. u k l á d á 

předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice 

V Jiřímu Havrdovi na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Odpisový plán na r. 2022 

(usnesení č. 263/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje odpisový plán na rok 2022, který je přílohou 

této zprávy. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2021 

(usnesení č. 264/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

zastupitelstvu městského obvodu Pardubice přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 12. 2021 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

5. 



1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 

(usnesení č. 265/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V: 

1) Bere na vědomí komentář k 1. změně rozpočtu na r. 2022 a k jednotlivým rozpočtovým 

opatřením navrženým v rámci 1. změny rozpočtu, doplňující údaje a informativní tabulky 

uvedené v důvodové zprávě k 1. změně rozpočtu. 

2) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2022 uvedená 

v bodech č. 1-12 důvodové zprávy k 1. změně rozpočtu. 

3) Schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 spočívající ve 

zvýšení plánované částky na akci Slavnost MO Pardubice V o 40 tis. Kč a ve zvýšení 

plánované částky na akci Pohádková cesta o 20 tis. Kč (upravený plán je uveden v závěru 

důvodové zprávy). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Nebytové prostory na území MO Pardubice V 

(usnesení č. 266/2022 R) 

1. Rada MO Pardubice V doporučuje zastupitelstvu MO Pardubice V zrušit usnesení č. 

45/2016 Z ze dne 9.3.2016. 

 

2. Rada MO Rada MO Pardubice V doporučuje zastupitelstvu MO Pardubice V přijmout 

usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo MO Pardubice V doporučuje Statutárnímu městu Pardubice následující postup 

v případě prodeje nebytových jednotek ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, na území 

celého MO Pardubice V: 

a) prodej stávajícím nájemcům nebytových prostor za odhadní cenu,  

b) v případě nezájmu o odkup stávajícími nájemci, pokračování v nájemním stavu do 

ukončení podnikatelské činnosti nájemce,  

c) případný prodej nebytového prostoru bez nájemního vztahu společenství vlastníků 

bytových jednotek, v jejichž nemovitosti se nebytový prostor nachází za odhadní cenu, 

v případě nezájmu  

d) případný prodej nebytového prostoru bez nájemního stavu formou veřejné dražby. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Rezoluce na podporu nezávislosti Ukrajiny, poskytnutí humanitární pomoci a  

související návrh rozpočtového opatření 

(usnesení č. 267/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V vyjadřuje plnou podporu nezávislosti 

Ukrajiny a její územní celistvosti tak, jak ji uznává mezinárodní společenství. 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V kategoricky odsuzuje okupaci části území 

Ukrajiny ruskými vojsky a zahájenou vojenskou invazi. 

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí věcného daru –

humanitární pomoci pro občany Ukrajiny – do 50.000,- Kč včetně humanitární pomoci 

zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici. Uvolněné finanční prostředky 

budou použity na nákup materiální humanitární pomoci, která bude v danou dobu 



potřebná. Vše bude následně předáno do městského centra pro příjem humanitární pomoci 

pro Ukrajinu v Milheimově ulici v Pardubicích v areálu Vodovodů a kanalizací.  

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje související rozpočtové opatření 

spočívající v přesunu 50.000,- Kč z  rezervy rozpočtu v kapitole 98 na novou položku 

věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici 

– humanitární pomoc pro občany Ukrajiny v kapitole 13 – sociální věci v běžných výdajích 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 16). 

 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.45 hod. 

 

 

 

Pardubice 10. 3. 2022 

 

 

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

                               Bc. Jan Nadrchal                  Ing. Jiří Janoš  

                      

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


