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

 

Č. j. UMOI/5346/2020/KÚ/SEKR/Mt 
Ev. č. 11881/2020 
Spis. zn. 3157/2020 

Přehled usnesení 
z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 21. 9. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková  
Omluveni: Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
 
 

Schůzi zahájil radní městského obvodu Pardubice I Jaroslav Menšík a přivítal všechny 
přítomné. Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření k žádostem o dotace 

3. Schválení obsahu vydání č. 3/2020 zpravodaje „Pardubická 1“ a peněžního a 
nepeněžního plnění za inzerci ve zpravodaji 

4. Kontrolní zpráva č. 7 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

5. Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice 

I „Stříhání živých plotů“ 

6. Diskuze 

 
Program 39. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 39. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 38. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 39. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 39. schůze RMO byly jmenováni: Jaroslav Menšík 
        Marie Hubálková 
 
  



2 

 

1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 371 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech 
pozemků označených jako st. p. č. 10634/1, p. p. č. 251/4, p. p. č. 331/15, p. p. č. 338/1, p. p. č. 
372/1, p. p. č. 2672/4, p. p. č. 2672/6, p. p. č. 2672/14, 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 – U Stadionu - Hradecká“. 
 
 
BOD 1.2 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1489/4 o výměře cca 190 m2 v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
Zdůvodnění: Jedná se o veřejné prostranství - není v zájmu města prodávat veřejné 

prostranství. 
 
 
BOD 1.3 

Usnesení č. 372 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 619/1 o výměře 9 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, za účelem 
umístění novinového stánku. 
 
 
BOD 1.4 

Usnesení č. 373 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 3875/6 o výměře 10 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., IČO 03909689, se sídlem Masarykovo 
náměstí 2667, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za účelem umístění 2 mobilních 
schodišť (pro vstup a výstup) do odběrového místa laboratoře pro COVID-19 v objektu čp. 
2667 Masarykovo náměstí. 
 
 
BOD 1.5 

Usnesení č. 374 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
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s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako 2085/18 v k.ú. Pardubice 
Společenství vlastníků domu č. p. 2088 ulice Štefánikova v Pardubicích, IČO 25980955, 
se sídlem Štefánikova 2088, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, se vzdušným přesahem 
zateplovacího systému 190 mm na bytovém domu č. p. 2088 na pozemku označeném jako 
st. p. č. 3689 v k. ú. Pardubice, ve výšce 0,70 m nad pozemek města. 
 

 

BOD 1.6 

Usnesení č. 375 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni - služebnosti 
a s uzavřením smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni - služebnosti připojení 
sjezdů/nájezdů k silnici I. třídy - I/36 v km 24,835 a 25,000 dle staničení silnice na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 2605/24, p. p. č. 2605/79, p. p. č. 2605/80, vše v k. ú. 
Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 
00 Praha 4, za účelem nekomerčního připojení staveb sjezdů ve prospěch statutárního 
města Pardubice, IČO 0274046 se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, 
zřízeného v rámci akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“. 
 

 

2. 
Vyjádření k žádostem o dotace 

 
BOD 2.1 

STAŽENO 

 
 
BOD 2.2 

STAŽENO 

 
 
BOD 2.3 

Usnesení č. 376 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 21 - poskytnutí dotace z rezervy starostky ve výši 10 000,- Kč 

společnosti ART STORM CZ, se sídlem Dubové návrší 749, Pardubice, IČ 27933733, 
na koncert PIRATE SWING Band Gala 2020, který se uskuteční 2. 12. 2020 v Sukově síni 
Domu hudby v Pardubicích, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 10. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 
BOD 2.4 

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

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
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a) rozpočtové opatření č. XY - poskytnutí dotace z rezervy ……………  ve výši xxxx,- Kč 
Milanu Nývltovi, organizování sportovních soutěží, se sídlem Družby 336, Pardubice, 
IČ 16759974, na 18. ročník akce „Pardubická devítka 2020 – atletika pro celou rodinu“, 
která se uskuteční 17. 9. 2020 v ulicích Pardubic se startem na Pernštýnském náměstí, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 10. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 
BOD 2.5 

STAŽENO 

 
 
BOD 2.6 

STAŽENO 

 
 

3. 
Schválení obsahu vydání č. 3/2020 zpravodaje „Pardubická 1“  

a peněžního a nepeněžního plnění za inzerci ve zpravodaji 
 

Usnesení č. 377 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

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

sjednané peněžní a nepeněžní plnění za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 
„Pardubická jednička“ č. 3/2020 následovně (ceny uvedené bez DPH): 
a) sjednané peněžní plnění za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 

„Pardubická jednička“ č. 3/2020 následovně (ceny uvedené bez DPH): 
Peněžní plnění k fakturaci: 
Víno Hruška s.r.o. (1 strana)     12.000,- Kč  
TOVAREI s.r.o. (1/4 strany)       3.500,- Kč  
Tesing TP KOMPLET s.r.o. (hotel 100) (1/4 strany)    3.500,- Kč  
Enteria (1/4 strany)        3.500,- Kč  
Karel Vašíček (IČ: 11063441)      2.000,- Kč 

b) Nepeněžní plnění: 
- uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s PAP PARDUBICE o.p.s. dle přílohy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, kde předmětem smlouvy je vymezení rozsahu 
vzájemných práv a povinností při poskytování reklamních služeb smluvních stran 
v rámci zajišťování jejich činností za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 
„Pardubická jednička“ č. 3/2020. 

2.   s c h v a l u j e 
obsah vydání č. 3/2020 zpravodaje „Pardubická 1“ dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 

 

4. 
Kontrolní zpráva č. 7 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 

Usnesení č. 378 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 7 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
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2. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i  
usnesení č. 61, 62, 274, 286, 347, 

3. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 
usnesení č. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353 

 

 

5. 
Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu 

Pardubice I „Stříhání živých plotů“ 

 

Usnesení č. 379 39/09/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu 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 pro dodavatele: František Remeš, se sídlem Sezemice, Kladina 56, 
IČ: 72955601 (objednávka č. 88/2020) a společnost SOPRA s.r.o., se sídlem Slatiňany, 
Vítězství 244, IČ 05280290 (objednávka č. 89/2020), v rámci zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na „Stříhání živých plotů“ dle předložených cenových nabídek, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin,  
40. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

v pondělí 12. 10. 2020 v kanceláři starostky. 
 
 

Zápis vyhotoven dne 21. 9. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Jaroslav Menšík     Marie Hubálková 


