
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

 

Usnesení 
 

z 29. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 24. června 2020 v salonku DK Dukla 

 

 

 

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

Janoš.  

 

 

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. Jan Nadrchal a Ing. Jiří Janoš. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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

2. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2020 

3. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 

4. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

5. Dotace 

6. Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2019 

Informativní zpráva – čerpání finančních prostředků z rezerv 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

III. 

Projednání schváleného materiálu 

 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 128/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. se změnou nájemce pronajaté části pozemku označeného jako p. p. č. 2115/6 o výměře 64 

m2, k. ú. Pardubice, z firmy Sklenářství – Dalibor Beer, IČO 10492113 a o změnu platby 

nájemného pro podnikatelské aktivity na platbu nájemného pro nepodnikatelské aktivity, 

žadatel: xxxxxxxxxxx, 

2. se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p. p. č. 2279/10, p. p. č. 2286/10, p. p. č. 2276/1, p. p. č. 2276/2, p. p. č. 

2271, p. p. č. 2165/1, p. p. č. 2277/1, p. p. č. 2274/1, p. p. č. 2252/1, p. p. č. 2277/8, st. p. č. 

4294, jehož součástí je stavba č. p. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, objekt bydlení, st. p. č. 

4297, jehož součástí je stavba čp. 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, objekt bydlení, st. p. č. 

5607, jehož součástí je stavba č.p. 1995, občanská vybavenost, st. p. č. 4137, jehož 

součástí je stavba č. p. 1521, občanská vybavenost, st. p. č. 8115, jehož součástí je stavba 

č. p. 2632, občanská vybavenost, vše v k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování 

kabelového vedení 1 kV v rámci akce „Pce, Dukla – rekonstrukce NN 3.etapa“ ve 

prospěch žadatele: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, 

odůvodnění žadatele: pozemky budou využity k uložení kabelového vedení 1 kV, na 

pozemku st. p. č. 4297 dojde pouze k výměně kabelu, na st. p. č. 5607 a st. p. č. 4137 dojde 

pouze k výměně skříně, VB dle § 1257 (in personam), 

3. s nájmem pozemku označeného jako p. p. č. 2515/14 o výměře 14 m2 v k. ú. Pardubice za 

účelem užívání pozemku jako parkovací místo pro osobní auto, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

odůvodnění žadatele: nájem pozemku za účelem parkování k bytu v čp. 2792 ul. Na 

Spravedlnosti. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2020 

 (usnesení č. 129/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 5. 2020 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 

(usnesení č. 130/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2019. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

 (usnesení č. 131/2020 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 bere na vědomí komentář k návrhu 2. 

změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 2. 

změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 uvedené v tabulkové 

části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských 

akcí MO Pardubice V na r. 2020 spočívající ve snížení rozpočtované částky na položce 

Slavnost MO Pardubice V o 225,6 tis. Kč (upravený plán je uveden v závěru zprávy). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Dotace 

(usnesení č. 132/2020 R) 

1. Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu schválených dotací: 

a) ve výši 5.000,- Kč na akci „Pardubický atletický mítink“, žadatel: Hvězda Pardubice 

z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, s tím, že splnění účelu dotace bude 

dosaženo 22. 7. 2020, 

b) ve výši 10.000,- Kč na akci „Desítka hvězdy Pardubice, Dětský den s atletikou, 

Lidový běh a Běh pro rodiče s dětmi“, žadatel: Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 

2515, Pardubice, IČ 26650193, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo 30. 8. 

2020,  

2. Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020: 

a) ve výši 10.000,- Kč na akci „Pohádková zahrada“ v dubnu – prosinci 2020 s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: ŠUMÁK z. s. 

Blato 72, 530 02 Mikulovice, IČ: 27057968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z  rezervy místostarosty v kapitole 98 na 

novou položku „dotace Šumák – Pohádková zahrada“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 37),  

b) ve výši 6.900,- Kč na akci „Kde domov můj“ v září – prosinci 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice – 

Jesničánky, Raisova 226, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 6.900,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Kde domov můj“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 38), 
c) ve výši 7.800,- Kč na akci „Přeskoč Duhu“ v září – prosinci 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice – 

Jesničánky, Raisova 226, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 7.800,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Přeskoč duhu“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 39), 



d) ve výši 6.500,- Kč na akci „Veselé dýňování“ v říjnu – listopadu 2020 s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2020, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice – Jesničánky, Raisova 226, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a 

program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související 

rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.500,- Kč z položky příspěvky v kapitole 

33 na novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Veselé dýňování“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 40), 
e) ve výši 6.900,- Kč na akci „Čas pohádek“ v říjnu - listopadu 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice – 

Jesničánky, Raisova 226, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 6.900,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Čas pohádek“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 41), 

f) ve výši 4.000,- Kč na akci „Den předškoláka“ dne 24. 9. 2020, žadatel: NOE – 

Křesťanská základní škola a mateřská škola, Lonkova 512, Pardubice, IČO: 71341269, 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace NOE – Den předškoláka“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 42), 

g) ve výši 7.320,- Kč na akci „Zážitkový pobyt“ ve dnech 23 – 25. 9. 2020, žadatel: 

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344, Pardubice, IČ: 60159138, 

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

28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.320,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový 

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

č. 43), 
h) ve výši 10.000,- Kč na akci „Pardubice bez bariér open 2020“ dne 20. 9. 2020, žadatel: 

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ: 05567394, a 

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

28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z  rezervy 

starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice bez 

bariér open 2020“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 44),  
i)  ve výši 2.800,- Kč na akci „Jen si vzpomeňme na hravé časy v MŠ Motýlek“ dne 1. 9. 

2020, žadatel: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice , IČ 

70944831, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2.800,- 

Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Jen si 

vzpomeňme na hravé časy“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 45), 

j)  ve výši 10.000,- Kč na akci „Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice“ v srpnu 

2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 8. 2020, žadatel: 

Basketbalový klub Pardubice z. s., V Ráji 311, Pardubice, IČ: 67441629, a uzavření 



veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

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

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace BK Pardubice – soustředění 

mládežnických týmů“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené 

pod pořadovým č. 46),  
k)  ve výši 10.000,- Kč na akci „Sportovní odpoledne a posvícenská zábava s tombolou“  

dne 5. 9. 2020, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, Dražkovice 93, Pardubice, IČ: 

46494910, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 

10.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou položku „dotace SK Dražkovice – 

Sportovní odpoledne a posvícenská zábava“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 47). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2019 

(usnesení č. 133/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2019 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2019 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2019, komentář k návrhu 

finančního vypořádání za r. 2019, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného 

účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2019 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2019, návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a aktuálního rozpočtu 

sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019, které jsou 

uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu 

finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským 

obvodem uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu 

s podmínkou, že ji schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Pardubice 24. 6. 2020 

 

 

 

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

                              Ing. Jan Nadrchal             Ing. Jiří Janoš 

 

  

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


