
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 8. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 13. března 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

 

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

Erban.  

 

 

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. Jiří Janoš a Bc. Jan Nadrchal. 

 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2. Dotace 

3. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V  

4. Odpisový plán na r. 2019 

5. Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

6. Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO 

Pardubice V 

7. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 12. 2018 

8. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 



9.  Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2018 

10. Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Oprava vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2018  

11.  Delegování zástupce MO Pardubice V do Výboru Svazu měst a obcí ČR  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 40/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. odkoupení pozemku st. p. č. 6131 o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

garáž, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 

240.000,- Kč v rámci akce města „DUKLA SPORTOVNÍ“ (revitalizace sportovního areálu 

na Dukle) od navrhovatelů xxxxxxxxxxx, 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

2. odkoupení pozemku označeného jako p. p. č. 2386/53 o výměře 8 m2, k. ú. Pardubice do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 4.000,- Kč, tj. 500, Kč/m2, 

od navrhovatele: xxxxxxxxxxx,  

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

3. prodeje částí pozemků označených jako p. p. č. 2418/3 o výměře cca 26 m2 a p. p. č. 

2419/2 o výměře cca 5 m2, k. ú. Pardubice žadateli: Společenství pro dům Benešovo 

náměstí 2517-2521, Pardubice, IČO 28825918, se sídlem Benešovo náměstí 2519, 

Pardubice, odůvodnění: žadatel hodlá provést rekonstrukci zadních dvou vchodů ze 

současných, opatřených strmými 5 schody,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

4. odkoupení pozemku označeného jako p. p. č. 2387/44  o výměře 51 m2, k. ú. Pardubice do 

majetku statutárního města Pardubice od prodávající xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemek 

pod komunikací města. 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

 

2. 

Dotace 

 (usnesení č. 41/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019: 

1. ve výši 6.000,- Kč na „13. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu“ dne 20. 2. 2019, 

žadatel: TJ Tesla Pardubice z. s., K Vinici 1901, Pardubice, IČ 00527483, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace TJ Tesla na turnaj seniorů“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 2), 

2. ve výši 10.000,- Kč na „soutěž v anglickém jazyce pro žáky ZŠ AGYSLINGUA“ dne 19. 

2. 2019, žadatel: Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., 

Gorkého 867, Pardubice, IČ 64827364, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace 



Anglické gymnázium - AGYSLINGUA“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 3), 

3. ve výši 5.800,- Kč na akci „Maminka má svátek“ ve dnech 6. - 20. 5. 2019, žadatel: MŠ 

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

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.800,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Maminka má svátek“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 4), 

4. ve výši 6.000,- Kč na akci „Týden se Sluníčkem“ ve dnech 20. - 31. 5. 2019, žadatel: MŠ 

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

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 6.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Týden se Sluníčkem“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 5), 

5. ve výši 6.700,- Kč na akci „Děti na celém světě slaví svátek“ ve dnech 30. 5 - 7. 6. 2019, 

žadatel: MŠ Pardubice – Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.700,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Děti slaví svátek“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 6). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 42/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V nesouhlasí s navrženým prodejem a žádá statutární 

město Pardubice o svěření níže uvedených nebytových prostor do správy MO Pardubice V: 

a)  ČSA 2086 - 87, budova postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č. parc. 

st. 3815 a 3816, k. ú. a obec Pardubice, jedná se o 1 zbytkovou nebytovou jednotku, 

a) Josefa Ressla 2277 - 79, budova postavená  na pozemku označeném jako stavební parcela 

č. parc. st. 4267, k. ú. Pardubice, jedná se o 6 zbytkových nebytových jednotek,  

b) A. Krause 2316 - 17, budova postavená  pozemku označeném jako stavební parcely č. 

parc. st. 3815 a 3816, k. ú. Pardubice, jedná se o 3 zbytkové nebytové jednotky, 

c) Devotyho 2449 - 52, budova postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. 

parc. st. 5029, k. ú. Pardubice, jedná se o 6 zbytkových nebytových jednotek. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Odpisový plán na r. 2019 

 (usnesení č. 43/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje odpisový plán na rok 2019, který je přílohou 

této zprávy. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

5. 



Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 44/2019 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 předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 

8/2018 R – 24/2018 R. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO 

Pardubice V 

(usnesení č. 45/2019 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 předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 7/2018 Z – 16/2018 Z 

2. následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 35/2015 Z. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 12. 2018 

(usnesení č. 46/2019 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. 12. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

(usnesení č. 47/2019 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 komentář k návrhu 1. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 1. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

9. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2018 

(usnesení č. 48/2019 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 vyhodnocení plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2018 a jeho aktualizaci k 1. 1. 2019. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 



 

10. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Oprava vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2018  

(usnesení č. 49/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem 

firmou HOLD s.r.o. se sídlem Orel 35, Slatiňany, IČ 45535825 na akci Oprava vozovek po 

zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2019 a to za jednotkové ceny: 

a) vyspravení jednotlivých výtluků ve vozovkách ruční pokládkou ABS včetně vyčištění, 

penetrace podkladu, zaválcování a zatření spáry za cenu 2 900,- Kč bez DPH/t (3 509,- Kč 

s DPH/t) 

b) vyspravení výtluků frézováním se strojní pokládkou, včetně projednání s DPMP a odborem 

investičním a správním ÚMO Pardubice V, dopravního značení a regulace dopravy, 

odfrézování živice v tl. 7 cm, odvozu recyklátu, penetrace podkladu, pokládky ABS v tl. 7 

cm, zaválcování a zatření spáry za cenu 350,- Kč bez DPH/m2 (423,50,- Kč s DPH/m2) 

c) tlakový zástřik poškozených míst, včetně projednání s DPMP a odborem investičním a 

správním ÚMO Pardubice V, dopravního značení a regulace dopravy, vyčištění nečistot a 

vyfoukání vzduchem, penetrace prasklin, zástřiku se zadrcením za cenu 3 490,- Kč bez 

DPH/t (4 222,90,- Kč s DPH/t) 

a délce záruky 36 měsíců ode dne předání dokončených prací, která byla stanovena 

zadavatelem. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

11. 

Delegování zástupce MO Pardubice V do Výboru Svazu měst a obcí ČR 

(usnesení č. 50/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V deleguje jako svého zástupce do Výboru Svazu měst a 

obcí České republiky pana Jiřího Rejdu, DiS., starostu MO Pardubice V, aby v nich hájil 

zájmy městského obvodu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Pardubice 13. 3. 2019 

 

 

 

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

                                     Ing. Jiří Janoš                                                    Bc. Jan Nadrchal 

 

 

 

                          ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


