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

 
 

Přehled usnesení 
z 32. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 15. 4. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Ing. arch. Jaroslav 

Menšík, Mgr. Vladimír Martinec 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

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

I. 
Program 32. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DSP) na 

stavbu „Bytový dům Na Třísle“ 
3. Kompletní výměna písku na dětských hřištích na území MO Pardubice I 
4. Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji 
5. Dodání komunálního vysavače Glutton 2211 E se základní hlukovou izolací 

vč. příslušenství 
6. Schválení rámcové smlouvy - opravy systému odvodnění a opravy lokálního charakteru 

místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu Pardubice I 
7. Oprava komunikace v ulici Kotkova – přímé zadání 
8. Vyjádření k žádosti o finanční příspěvek 
9. Revokace usnesení 
10. Rezignace člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu 
11. Vyjádření k žádosti o snížení ceny za Volkswagen Transporter 
12. Vyjádření k PD pro vydání územního rozhodnutí pro stav. Záměr „ASKO + FMZ Pardubice“ 
13. Diskuze 
 
Program 32. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 31. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 31. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 32. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 32. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Marie Hubálková 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 295 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 

a)   s výpůjčkou části pozemků označených jako p. p. č. 723/1 o výměře 208 m2, p. p. č. 723/34 
o výměře 269 m2, p. p. č. 723/52 o výměře 14 m2, p. p. č. 723/50 o výměře 6 m2, p. p. č. 
723/29 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Pardubice, za účelem vybudování nových parkovacích 
míst, přístupových chodníků a rozšíření komunikace v rámci stavby „Polyfunkční dům 
Kamenec“ společnosti CBL Communication by light s. r. o., IČO 25251155, se sídlem 
Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

b)   s odkoupením vybudovaných parkovacích míst, přístup. chodníků a rozšířené komunikace 
na částech pozemků označených jako p. p. č. 723/1 o výměře 208 m2, p. p. č. 723/34 
o výměře 269 m2, p. p. č. 723/52 o výměře 14 m2, p. p. č. 723/50 o výměře 6 m2, p. p. č. 
723/29 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

 

 

Usnesení č. 296 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy 

v Pardubicích – Terminál B“, umístěné na části pozemku označeného jako p. p. č. 
1778/126 o výměře 55 m2, pozemků označených jako st. p. č. 5530/1 o výměře 90 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, p. p. č.1778/67 o výměře 399 m2, p. p. č. 
3000/39 o výměře 46 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, 
a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, se 
Statutárním městem Pardubice, zast. OITS OMI, pro potřeby stavebního řízení, 

b)  s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 1778/126 o výměře 55 m2, pozemků 
označených jako st. p. č. 5530/1o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
doprava, p. p. č.1778/67 o výměře 399 m2, p. p. č. 3000/39 o výměře 46 m2, vše v k. ú. 
Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, za účelem realizace investiční akce 
„Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ (trvalý zábor pozemků), 
za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 59.000,- Kč/ rok, doba trvání nájmu bude od data 
předání pozemků na dobu 5 let nebo do doby uskutečnění převodu pozemků do vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226 

c)  s odkoupením části pozemku označeného jako p. p. č. 1778/126 o výměře cca 55 m2, 
pozemků označených jako st. p. č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, doprava, p. p. č.1778/67 o výměře 399 m2, p. p. č. 3000/39 o výměře 46 m2, p. p. č. 
1778/125 o výměře 67 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, 
a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, do 
vlastnictví Statutárního města Pardubice, zast. OITS OMI, za cenu …. (bude doplněna 
dodatečně). 

 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 297 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem částí pozemků označených jako p. p. č. 1778/33 o výměře 171 m2, p. p. č. 1778/60 
o výměře 21 m2, p. p. č. 1778/61 o výměře 113 m2, p. p. č. 1778/64 o výměře 2.754 m2, p. p. č. 
5198 o výměře 94 m2, st. p. č. 706/1 o výměře 10 m2, jehož součástí je část stavby č.p. 217, 
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doprava, Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Statutárnímu městu 
Pardubice, zast. OITS OMI, za účelem realizace investiční akce „Multimodální uzel veřejné 
dopravy v Pardubicích – Terminál B“ 
 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 298 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Pardubice“, Správě železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, kdy část této stavby bude realizovaná na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 3000/21, p. p. č. 3000/1, p. p. č. 1778/65, vše v k. ú. 
Pardubice, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby za podmínky, že 
nedojde ke kácení stávajících dřevin – javor jasanolistý a lípa srdčitá (2 ks).  
 
 

BOD 1.5 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem a prodejem pozemku označeného jako st. p. č. 878 o výměře 350 m2 v k. ú. 
Pardubice společnosti T&P Project s. r. o., IČO 27526411, se sídlem Na Parohách 920, 
Svítkov, 530 06 Pardubice, za účelem bytové výstavby, prodej za kupní cenu 2.000,- Kč/m2. 
 
 

BOD 1.6 

Usnesení č. 299 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
- s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 102/1 o výměře 597 m2, p. p. č. 103/13 

o výměře 192 m2, p. p. č. 2532/16 o výměře 31 m2, vše v k. ú. Pardubice společnosti PVV, 
s.r.o., IČO 60916907, se sídlem Jiráskova 1963, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
za účelem vybudování komunikací, chodníků, parkovacího stání pro autobus, a přeložky VO 
v rámci stavby „Hotel Ideon“   

- s odkoupením vybudovaných komunikací, chodníků, parkovacího stání pro autobus, části 
pěší lávky, přeložky VO na částech pozemků označených jako p. p. č. 102/1 o výměře 597 
m2, p. p. č. 103/13 o výměře 192 m2, p. p. č. 2532/16 o výměře 31 m2, vše v k. ú. Pardubice, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč 

- s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 102/1 o výměře 134 m2 k. ú. Pardubice 
společnosti PVV, s.r.o., IČO 60916907, se sídlem Jiráskova 1963, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, za účelem výstavby pěší lávky v rámci stavby „Hotel Ideon“, na dobu určitou 
do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu pěší lávky v rámci stavby „Hotel 
Ideon“ 

- s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 102/1 o výměře cca 134 m2 k. ú. 
Pardubice, po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu pěší lávky v rámci stavby 
„Hotel Ideon“ společnosti PVV, s.r.o., IČO 60916907, se sídlem Jiráskova 1963, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 

 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 

(DSP) na stavbu „Bytový dům Na Třísle“ 
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Usnesení č. 300 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s provedením spojeného územního a stavebního řízení na stavbu „Bytový dům Na Třísle“ 
na pozemcích parc. č. 4706 v k. ú. Pardubice. 
 
 

3. 
Kompletní výměna písku na dětských hřištích na území MO Pardubice I 

 

Usnesení č. 301 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy formou objednávky na „Kompletní výměna písku na dětských hřištích 
na území MO Pardubice I“ přímým zadáním společnosti DOMAR stavby s.r.o., se sídlem 
Pardubice, Sadová 177, IČ: 04937171, dle předložené cenové nabídky. 
 
 

4. 
Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji 

 

Usnesení č. 302 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
1. sjednané peněžní a nepeněžní plnění za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 

„Pardubická jednička“ č. 1/2020 následovně (ceny uvedené bez DPH): 

a) Peněžní plnění k fakturaci: 
Víno Hruška s.r.o. (1 strana) - 8.000,-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  
Radim Stehno (dělníci) (1/4 strany) - 2.500,-Kč  
Enteria (1/4 strany) - 3.500,-Kč  
Edera Group a.s. (1/3 strany) - 4.500,-Kč  
Karel Vašíček (knihy) - (1/8 strany) - 2.000,-Kč  
Stafi s.r.o. (1/4 strany) - 3500,-Kč  
Kuba a partneři s.r.o. (GDPR) (1/8 strany) - 2000,-Kč  
Kavárna Evropa (pásek) - 1.000,-Kč 

b) Nepeněžní plnění  
- Dostihový spolek - 1/2 str. (za 6.000,-Kč 5 ks permanentek)  
- VČD - 2ks lístků na muzikál do soutěže  
- 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. 

 
 

5. 
Dodání komunálního vysavače Glutton 2211 E se základní hlukovou izolací 

vč. příslušenství 
 

Usnesení č. 303 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na „Dodání komunálního vysavače Glutton 2211 E se základní 
hlukovou izolací vč. příslušenství“ přímým zadáním společnosti HAITECO CZ s. r. o., se 
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sídlem Na Štěpnici 485, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25922190, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 

6. 
Schválení rámcové smlouvy - opravy systému odvodnění a opravy lokálního 

charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského 
obvodu Pardubice I 

 

Usnesení č. 304 32/04/20   (pro 5, 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 Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Provádění 
stavebních prací spočívajících zejména v opravách systému odvodnění a opravy 
lokálního charakteru místních a veřejných účelových komunikacích na území 
Městského obvodu Pardubice I v období od 16. 4. 2020 do 31. 12. 2022“. 
 
 

7. 
Oprava komunikace v ulici Kotkova – přímé zadání 

 

STAŽENO - RMO požaduje předložit průzkum trhu. 
 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o finanční příspěvek 

 

Usnesení č. 305 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí finančních prostředků z kapitoly „Rezerva místostarosty“ ve výši 10.000,- Kč a 

z kapitoly „Rezerva rady“ ve výši 5.000,-Kč Janu Mazochovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 01204475, na vystoupení kapely Ready Kirken a 
představení trapnomága Richarda Nedvěda, které se uskuteční dne 16. 8. 2020 v parku 
Na Špici v rámci finálového dne Sportovního parku Pardubice, za podmínky konání akce, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2020 
        Z: Martina Tomanová, OE 
 
 

9. 
Revokace usnesení 

 

Usnesení č. 306 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r e v o k u j e 
usnesení č. 289 31/03/20 (pro 4, proti 0, zdrž. 0): 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uvolněním finančních prostředků z rezervy rady na nákup 2 ks dárkových košů v hodnotě 
700 Kč/ks na „Divadelní bál“, který se uskuteční 20. 3. 2020 a na „Reprezentační ples města 
Pardubic“, který se uskuteční dne 21. 3. 2020 ve Východočeském divadle v Pardubicích. 
         T: 20. března 2020 
         Z: starostka 
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10. 
Rezignace člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu 

 
Usnesení č. 307 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a) b e r e   n a   v ě d o m í 

rezignaci Ing. Vojtěcha Jirsy, Ph.D.na pozici člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje 
městského obvodu ke dni 4. 3. 2020, 

b) j m e n u j e 
Ing. Dominika Bečku členem Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu 
od 1. 5. 2020. 

 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o snížení ceny za Volkswagen Transporter 

 
Usnesení č. 308 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se snížením ceny za automobil tovární značky VW Transporter, RZ 3E5 5214, panu Antonínu 
Procházkovi, z původní ceny 22.100,-Kč na 8.000,- Kč. 
 
 

12. 
Vyjádření k PD pro vydání územního rozhodnutí pro stavební záměr 

„ASKO + FMZ Pardubice“ 
 
Usnesení č. 309 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s vydáním územního rozhodnutí pro stavební záměr – „ASKO + FMZ Pardubice“. Žadatelem 
je společnost Delta Projektconsult s. r. o., se sídlem Komenského náměstí 1342/7, 674 01 
Třebíč, IČ 25543717 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin,  
33. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční  

v pondělí 4. 5. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 

Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek      Marie Hubálková 


