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

 

Přehled usnesení 
z 9. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 25. 3. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Ondřej Šebek, Vladimír Martinec, Jaroslav Menšík 
 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni: Alena Stehnová, Marie Hubálková 
 
 

Schůzi zahájil místostarosta městského obvodu Pardubice I Ondřej Šebek a přivítal 
všechny přítomné. Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 
 

I. 
Program 9. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 4/2019: „Projektová 
dokumentace – rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“ 

3. Žádost o peněžní dar – 100. výročí založení Hudební školy města Pardubice 

4. Výjimka ze Zadávacího řádu veřejných zakázek – seče trávy 

5. Diskuze 

 
Program 9. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen       (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 9. schůze Rady MO Pardubice I 

 
 
Zápis z 8. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 9. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 9. schůze RMO byly jmenováni: Jaroslav Menšík 
        Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 76 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 864/70, p.p.č. 877/6, p.p.č. 864/1, p.p.č. 857/18, p.p.č. 
2730/7, p.p.č. 857/20, p.p.č. 857/19, p.p.č. 857/2, p.p.č. 863/2, p.p.č. 863/1, vše v k.ú. 
Pardubice, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za účelem uložení a provozování 
sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – Sezemická“. 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 77 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako st.p.č. 500/15 o výměře cca 23 m2 v k.ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, oba trvale 
bytem Husova 156, Pardubice, za účelem výstavby garáže. 
 
 
BOD 1.3 

Usnesení č. 78 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se prodejem částí pozemku označeného jako p.p.č. 2655/1 o výměře cca 1 m2 a o výměře 1 
m2 (dle GP č. 8276-20/2016 st.p.č. 11337) v k.ú. Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, z důvodu kolmého zarovnání zdí budoucí 
dostavby rodinného domu. 
 
 
BOD 1.4 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 3, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 3875/4 o výměře 4.062 m2, vše v k.ú. 
Pardubice za kupní cenu 16 300.000,- Kč společnosti PR future s.r.o., IČO 27423212, se 
sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, za účelem výstavby 
konferenčního a kongresového hotelu nejvyšší kategorie pro mezinárodní řetězec hotelů a 
ubytovacích zařízení. 
Zdůvodnění: Doporučuje realizaci veřejné soutěže na využití lokality vázané na pozemek 

p. č. 3875/4 a ráda by se podílela na přípravě zadávacích podmínek a byla 
součástí hodnocení předložených záměrů.  
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BOD 1.5 

Usnesení č. 79 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením služebnosti cesty a stezky na pozemcích označených jako p.p.č. 1412/15 a 
p.p.č. 1412/23, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch vlastníků pozemků a pro každého dalšího 
vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 1412/4, st.p.č. 11172, vše v k.ú. Pardubice. 
 
 
BOD 1.6 

Usnesení č. 80 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 864/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Pardubice 
panu xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, Pardubice, xxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, všichni trvale bytem xxxxxxxxxxx, 
Pardubice, xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx za účelem užívání 
pozemku jako zahrádka, odpočinková zóna, pro umístění pergoly, pískoviště, bazénu a 
kovových schůdků z bytu č. 1 za podmínky, že tento prostor nebude oplocen. 
 
 

2. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 4/2019: „Projektová 

dokumentace – rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“ 
 
Usnesení č. 81 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
r o z h o d l a 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
směrnicí Městského obvodu Pardubice I č. 12 v platném znění ve věci zakázky č. 4/2019: 
„Projektová dokumentace – rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“, zadané 
formou výzvy k podání cenové nabídky tak tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy 
PRODIN a.s. IČ 25292161 s nabídkovou cenou ve výši Kč 337.200,- bez DPH a na 
druhém místě se umístila nabídka firmy Jiří Stránský, IČ 40129942 s nabídkovou cenou ve 
výši Kč 372.000,- bez DPH. 
 
 

3. 
Žádost o peněžní dar – 100. výročí založení Hudební školy města Pardubice 

 
Usnesení č. 82 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
poskytnutí daru z rezervy starostky SRP ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 z.s., IČ: 48157872 
ve výši Kč 10 000,- a uzavření smlouvy o poskytnutí daru uvedené v příloze č. 1. 
       Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 
       Termín: 30. 4. 2019 
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4. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – seče trávy 

 
Usnesení č. 83 9/03/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, 
Hůrka 1803, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení 
předmětu činnosti – seče trávy. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:00 h,  
10. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 25. 3. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
(jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 

Ondřej Šebek 
místostarosta městského obvodu Pardubice I 

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
         Jaroslav Menšík      Vladimír Martinec 


