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

 

Č. j.   UMOI/2504/2021/KÚ/SEKR/Mt 
Ev. č.   6785/2021 
Spis. zn.  42/2021 

Přehled usnesení 
z 54. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 24. 5. 2021 od 15:00 h v malé zasedací místnosti 
 

Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 
Jaroslav Menšík 

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Mgr. Marie Hubálková 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny zúčastněné. 
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 54. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Stanovisko RMO Pardubice I k dokumentu ze dne 19.5.2021 – Nesouhlas všech 

vlastníků, zástupců vlastníků sousedních nemovitostí se zástavbou na pozemku p. č. 
864/68 k. ú. Pardubice v části vnitrobloku mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, 
Sezemická a Bezdíčkova – host: Ing. arch. Milan Košař 

2. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

3. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 

4. Vyjádření k PD stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“ 

5. Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Novostavba 
bytového domu Sakařova I, Pardubice“ 

6. Vyjádření k PD pro spojené územní a stavební řízení na akci „T-STRING PARDUBICE“ 

7. Vyjádření k PD pro spojené územní a stavební řízení na akci „Zastávky BUS, ASKO 
PARDUBICE“ 

8. Vyjádření k PD stavby „Realizace úspor energie – Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Pardubice“ 

9. Vyjádření k PD stavby „SYKORA HOME PARDUBICE“ 

10. Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství 

11. Novelizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

12. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna 

13. Schválení záměru prodeje parkovacího automatu a jmenování hodnotící komise pro výběr 
nejlepší nabídky 

14. Rozhodnutí o zadání zakázky malého rozsahu – Údržba živých plotů 
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15. Informativní zpráva – vyjádření OŽP MmP Přemístění 3 ks kontejnerů na separovaný sběr 
(papír, sklo, plasty) na chodník vedle č. p. 1073 Wintrova a vybudování kontejnerového 
stání 

16. Diskuse 

 
 

1. 
Stanovisko RMO Pardubice I k dokumentu ze dne 19.5.2021 – 

Nesouhlas všech vlastníků, zástupců vlastníků sousedních nemovitostí se 
zástavbou na pozemku p. č. 864/68 k. ú. Pardubice v části vnitrobloku mezi 

ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická a Bezdíčkova 

 
Host: Ing. arch. Milan Košař 
Rada vzala informaci Ing. arch. Košaře na vědomí s tím, že problém bude řešit KUA města. 
 
 

2. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 2.1 

Usnesení č. 501 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním 12 ks reklamních polepů společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se 
sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, o rozměru každého polepu 2100 mm 
x 1200 mm, na obvodový plášť stavby cyklověže, umístěné na pozemku označeném jako 
st. p. č. 11380 v k. ú. Pardubice. 
 
 
BOD 2.2 

Usnesení č. 502 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízením věcného břemene ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, na částech pozemků označených jako p. p. č. 882/8, p. p. č. 882/41, p. p. č. 
890/6, p. p. č. 890/7, p. p. č. 897/7, p. p. č. 902/2, p. p. č. 902/9, p. p. č. 902/12, p. p. č. 2730/9, 
p. p. č. 2730/7, p. p. č. 2731/6, p. p. č. 2731/1, p. p. č. 2731/8, p. p. č. 2731/10, p. p. č. 4007, 
vše v k. ú. Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci 
stavby „REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo stavby: 7700102340“. 
 
 
BOD 2.3 

Usnesení č. 503 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s využitím předkupního práva v souladu s § 2147 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
u budovy č.p. 1953, tech. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 535 zastavěná 
plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, za celkovou kupní cenu 
ve výši 6.500.000,- Kč od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem 
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Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

BOD 2.4 

Usnesení č. 504 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s bezesmluvním užíváním pozemků pro společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO 
49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové město, 110 00 Praha 1, označených jako 
st. p. č. 10253 o výměře 5 m2, st. p. č. 10252 o výměře 90 m2, části pozemků označených jako 
p. p. č. 2075/8 o výměře 35 m2, p. p. č. 1749/6 o výměře 570 m2, vše v k. ú. Pardubice, ode 
dne ukončení nájemní smlouvy, tj. ode dne 23. 6. 2021 do dne ukončení demolice objektů 
čerpací stanice a fyzického předání pozemků zpět městu, popř. do dne převodu objektů 
čerpací stanice na spol. REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, za úhradu ve výši alikvotní 
části současného nájemného 139.548,- Kč/rok. 
 
 

3. 
Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 

 

Usnesení č. 505 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s o u h l a s í  
s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. xx/2021 
o veřejném pořádku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném 
pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, 
č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, 
č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019 a č. 5/2020 dle příloh, 
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

4. 
Vyjádření k PD stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“ 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 0, zdrž. 4) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci stavby „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“.  

 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 

„Novostavba bytového domu Sakařova I, Pardubice“ 
 
STAŽENO - doložit vyjádření OHA MmP a KUA RmP. 
 
 

6. 
Vyjádření k PD pro spojené územní a stavební řízení na akci  

„T-STRING PARDUBICE“ 

Usnesení č. 506 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
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n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení na akci „T-STRING 
PARDUBICE“. Stavebníkem je společnost Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 
460 07 Liberec, IČ: 48266230. 
 
 

7. 
Vyjádření k PD pro spojené územní a stavební řízení na akci  

„Zastávky BUS, ASKO PARDUBICE“ 

 
Usnesení č. 507 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení na akci „Zastávky BUS, ASKO 
PARDUBICE“. Stavebníkem je společnost Asko Invest Tschechien s.r.o., se sídlem Nákupní 
444/6, 102 00 Praha. 
 
 

8. 
Vyjádření k PD stavby „Realizace úspor energie – Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice“ 

 
Usnesení č. 508 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci stavby „Realizace úspor energie – Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice“. Stavebníkem je Pardubický kraj, 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. 
 
 

9. 
Vyjádření k PD stavby „SYKORA HOME PARDUBICE“ 

 
STAŽENO - doplnit žádost o dokumenty: zákres do fotografie v tomto území, vizualizace. 
 
 

10. 
Smlouva o vedení účetnictví a poskytování odborného poradenství 

 
Usnesení č. 509 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Smlouvu o vedení účetnictví a poskytování 
odborného poradenství“ společnosti DaMiConsulting & Accounting s. r. o., se sídlem 
Tusarova 1519/22, 170 00 Praha 7, IČO: 05953821 dle smlouvy o vedení účetnictví a 
poskytování odborného poradenství na dobu určitou jednoho roku, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
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11. 
Novelizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 
Usnesení č. 510 54/05/21    (pro 3, proti 1, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
směrnici č. 12/2021 - Zadávací řád veřejných zakázek s účinností od 25. 5. 2021, která 
stanovuje závazná pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek Městským obvodem 
Pardubice I v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Starostka odmítla směrnici podepsat. 
 
 

12. 
Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna 

 
Usnesení č. 511 54/05/21    (pro 3, proti 0, zdrž. 1) 

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

s účinností od 1. 7. 2021 změnu organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice, 
který je součástí tohoto usnesení. 

II. s t a n o v u j e 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců Statutárního 
města Pardubic – městského obvodu Pardubice I na 37 zařazených do Úřadu městského 
obvodu Pardubice I, a to s účinností od 1. 7. 2021. Do tohoto celkového počtu se 
nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří 
zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. 

IV.   s c h v a l u j e 
s účinností od 1. 7. 2021 změnu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Organizačního řádu Úřadu 
městského obvodu Pardubice I, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení. 

V.   u k l á d á 
tajemnici Úřadu městského obvodu Pardubice I 
1. realizovat změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I dle tohoto 

usnesení; 
2. provést příslušné pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení (změny 

pracovních smluv apod.). 
 
 

13. 
Schválení záměru prodeje parkovacího automatu a jmenování hodnotící 

komise pro výběr nejlepší nabídky 
 
Usnesení č. 512 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

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

záměr prodeje parkovacího automatu a podmínky soutěže o nejvhodnější nabídku na 
koupi parkovacího automatu 

b) j m e n u j e 
hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na prodej parkovacího automatu 
městského obvodu Pardubice I ve složení: 
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- Ondra Šebek 
- Jaroslav Menšík 
- Marie Hubálková 
Náhradníci: Alena Stehnová 

c) s v o l á v á  
hodnotící komisi na pondělí 14. 6. 2021 ve 14:30 hod. v kanceláři starostky městského 
obvodu.      Termín: 30. 5. 2021 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
 
 

14. 
Rozhodnutí o zadání zakázky malého rozsahu – Údržba živých plotů 

 
Usnesení č. 513 54/05/21    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r o z h o d l a, 
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění, 
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Údržba živých plotů na území MOI“ Františku 
Remešovi, Kladina 56, 533 04 Sezemice, IČ: 72955601, dle smlouvy o dílo, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 


