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

 
 

Přehled usnesení 
z 21. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 23. 9. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 

Martinec 
 Ing. Gabriela Křížková  
Omluveni: Ing. arch. Jaroslav Menšík (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
 
 
Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala všechny 
přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 
  na návrh starostky byl bod 4 předsunut před bod 1 
 

I. 
Program 21. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
4. Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí – „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“ 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Schválení objednávky grafické přípravy zpravodaje č. 1 

3. Výběrové řízení na prodej vozidel 

5. Přesuny finančních prostředků 

6. Diskuze 

 
Program 21. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 21. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 20. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 21. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 21. schůze RMO byly jmenováni:  Ondřej Šebek 
         Vladimír Martinec 
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4. 

Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí – „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“ 
 
Usnesení č. 180 21/09/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 

a) nemá připomínek k projektové dokumentací pro územní řízení stavby „Hotel IDEON, 
ubytovací část hotelu“ na pozemcích p. č. st. 5698/3, st. 5698/4, p. č. 102/2, 103/27 
v k. ú. Pardubice, 

b) požaduje předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace (DSP). 
 
 

1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 181 21/09/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 701/6, p. p. č. 
3181, vše v k. ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a. s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, v rozsahu 
geometrického plánu č. 9090-390/2019, za účelem provozování stávající kanalizační stoky 
DN 800, odlehčovací stoky DN 1500 a vedení vodovodu litina DN 150, za cenu 1.000,- Kč 
bez DPH/pozemek. 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 182 21/09/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 3875/4 v k. ú. 
Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. ..(bude dodán dodatečně), za účelem 
provozování stávajícího vedení kanalizačních stok DN 1700/2100 a DN 1700/1900, 
páteřního vodovodního řadu z litiny DN 400 a řadu DN 100, za cenu 1.000,- Kč bez 
DPH/pozemek. 
 
 
BOD 1.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1736 o výměře cca 44 m2 v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice 
za účelem ucelení pozemku - příjezdová cesta, napojení na veřejnou komunikaci. 
Zdůvodnění: 
Přikláníme se ke stanovisku OD MmP. 
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2. 
Schválení objednávky grafické přípravy zpravodaje č. 1 

 
Usnesení č. 183 21/09/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
objednávku služby „grafické zpracování zpravodaje Pardubická jednička“ ve výši 8000,-Kč 
na jednotlivá vydání čtvrtletníku. 
 
 

3. 
Výběrové řízení na prodej vozidel 

 
Usnesení č. 184 21/09/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
výběrové řízení na prodej vozidel: 

1) osobní vozidlo Škoda Octavia Combi, r. z. 3H2 7935 
2) osobní vozidlo Škoda Octavia Combi, r. z. 3E5 5129 
3) osobní vozidlo VW Transporter, r. z. 3E5 5214 

dle výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

5. 
Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Usnesení č. 185 21/09/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
přesun finančních prostředků z rezervy starostky na položku „Akce pořádané MO Pardubice 
I“ v rámci kapitoly 34 – Kultura ve výši Kč 15 tis. /k oslavě sv. Martina (Kč 10 tis.) a 
na předvánoční polévku na třídě Míru (Kč 5 tis.)/ 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin,  
22. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 14. 10. 2019 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 23. 9. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Vladimír Martinec 


