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

 

 
Přehled usnesení 

z 51. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 15. 3. 2021 od 15:00 h on-line 

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

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 
Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny zúčastněné. 
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 51. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení „Rezidence Na Haldě 2 – Pardubice“ 
3. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo – „Provedení sečí trávy 

na území městského obvodu Pardubice I“ 
4. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo „Opravy chodníku – 

uvedení do původního stavu dle požadavků objednatele na nábřeží Závodu míru před 
čp.1856“ 

5. Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
6. Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
7. Diskuse 
 

Program 51. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 51. schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis z 50. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 51. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 51. schůze RMO byli jmenováni: Ondřej Šebek 

Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 459 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Galerie Pardubice“, kdy část této 
stavby bude realizovaná na částech pozemků označených jako p. p. č. 2629/12, p. p. č. 
1755/8, p. p. č. 1755/4, p. p. č. 2629/9, p. p. č. 2629/14, p. p. č. 2629/13, p. p. č. 2629/38, p. 
p. č. 2629/17, p. p. č. 1775/1, p. p. č. 2075/10, p. p. č. 1749/6, p. p. č. 2075/8, p. p. č. 1749/1, 
p. p. č. 2075/9, p. p. č. 3000/1, p. p. č. 2605/46, p. p. č. 26005/73, p. p. č. 3000/14, p. p. č. 
1775/3, p. p. č. 1775/2, p. p. č. 3000/59, p. p. č. 1749/2, p. p. č. 1743/11, p. p. č. 2630/4, p. p. 
č. 1744/1,p. p. č. 2630/5, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu cca 599 m2 záboru formou uzavření 
smlouvy o podmínkách provedení stavby se společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc a za podmínky doložení 
souhlasného stanoviska poskytovatele dotace stavby multimodálního uzle veřejné dopravy. 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 460 51/03/21    (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. 1749/6 o výměře 145 m2, p. p. č. 

1753/14 o výměře 1 m2, p. p. č. 1753/15 o výměře 14 m2, p. p. č. 2630/5 o výměře 2 m2, p. 
p. č. 2630/6 o výměře 12 m2, p. p. č. 1744/1 o výměře 5 m2, p. p. č. 2629/9 o výměře 4 m2, 
p. p. č. 2629/12 o výměře 32 m2, p. p. č. 2629/13 o výměře 17 m2, p. p. č. 2629/14 o výměře 
263 m2, p. p. č. 3000/1 o výměře 4 m2, p. p. č. 3000/14 o výměře 1 m2, p. p. č. 3000/63 
o výměře 8 m2, vše v k. ú. Pardubice, společnosti REDSTONE HOUSE s. r. o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, za účelem vybudování 
komunikace a úpravy křižovatky v rámci stavby „Galerie Pardubice“ – SO111 Komunikace 
do suterénního parkoviště jih, SO112 Komunikace do suterénního parkoviště východ, 
SO113 Úpravy křižovatky a napojení na ul. Kpt. Bartoše, SO 110.3 Rozšíření Palackého 
třídy – úpravy výjezdu z trolejbusového terminálu a za podmínky doložení souhlasného 
stanoviska poskytovatele dotace stavby multimodálního uzle veřejné dopravy, 

b) s odkoupením vybudovaných komunikací a úprav křižovatky na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 1749/6 o výměře 145 m2, p. p. č. 1753/14 o výměře 1 m2, p. p. č. 
1753/15 o výměře 14 m2, p. p. č. 2630/5 o výměře 2 m2, p. p. č. 2630/6 o výměře 12 m2, 
p. p. č. 1744/1 o výměře 5 m2, p. p. č. 2629/9 o výměře 4 m2, p. p. č. 2629/12 o výměře 
32 m2, p. p. č. 2629/13 o výměře 17 m2, p. p. č. 2629/14 o výměře 263 m2, p. p. č. 3000/14 
o výměře 1 m2, p. p. č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k. ú. Pardubice, po kolaudaci, 
do vlastnictví Statutárního města Pardubice, za cenu 1.000,- Kč a za podmínky doložení 
souhlasného stanoviska poskytovatele dotace stavby multimodálního uzle veřejné dopravy. 

 
 
BOD 1.3 

Usnesení č. 461 51/03/21    (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. 1755/4 o výměře 695 m2, p. p. č. 

1755/8 o výměře 478 m2, p. p. č. 1749/2 o výměře 522 m2, p. p. č. 1749/1 o výměře 257 m2, 
p. p. č. 2075/8 o výměře 155 m2, p. p. č. 1749/6 o výměře 1.380 m2, p. p. č. 2629/9 o výměře 
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109 m2, p. p. č. 2629/14 o výměře 14 m2, p. p. č. 1755/4 o výměře 55 m2, p. p. č. 2629/13 
o výměře 27 m2, p. p. č. 2629/12 o výměře 84 m2, p. p. č. 1775/1 o výměře 359 m2, p. p. č. 
2075/10 o výměře 148 m2, p. p. č. 2629/17 o výměře 313 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
společnosti REDSTONE HOUSE s. r. o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 
779 00 Olomouc, za účelem vybudování cyklostezek a chodníků v rámci stavby „Galerie 
Pardubice“ – SO116 Cyklostezka a chodníky, a za podmínky doložení souhlasného 
stanoviska poskytovatele dotace stavby multimodálního uzle veřejné dopravy, 

b) s odkoupením vybudovaných cyklostezek a chodníků na částech pozemků označených 
jako p. p. č. 1755/4 o výměře 695 m2, p. p. č. 1755/8 o výměře 478 m2, p. p. č. 1749/2 o 
výměře 522 m2, p. p. č. 1749/1 o výměře 257 m2, p. p. č. 2075/8 o výměře 155 m2, p. p. č. 
1749/6 o výměře 1.380 m2, p. p. č. 2629/9 o výměře 109 m2, p. p. č. 2629/14 o výměře 14 
m2, p. p. č. 1755/4 o výměře 55 m2, p. p. č. 2629/13 o výměře 27 m2, p. p. č. 2629/12 o 
výměře 84 m2, p. p. č. 1775/1 o výměře 359 m2, p. p. č. 2075/10 o výměře 148 m2, p. p. č. 
2629/17 o výměře 313 m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, po kolaudaci, za 1.000,- Kč a za podmínky doložení souhlasného stanoviska 
poskytovatele dotace stavby multimodálního uzle veřejné dopravy. 

 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 462 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – 
PHQ, Pardubice“, kdy část této stavby bude realizovaná na částech pozemků označených jako 
p. p. č. 232/1, p. p. č. 1718/1, p. p. č. 1740/6, p. p. č. 2082/42, p. p. č. 2604/1, p. p. č. 2605/56, 
p. p. č. 2787/3, vše v k.ú. Pardubice, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby 
se společností Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo náměstí 
1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
 
 

BOD 1.5 

Usnesení č. 463 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s dočasným odpuštěním platby za umístění reklamního zařízení společnosti Reklamní servis 
RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice - výlepové plochy o rozměru 3m x 2m umístěné na stavbě opěrné 
zdi v podjezdu 17.listopadu v Pardubicích, tj. 1.800,- Kč/rok+DPH. 
 
 

BOD 1.6 

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 prodejem pozemků označených jako p. p. č. 4720 o výměře 462 m2, p. p. č. 504/11 o výměře 
267 m2, p. p. č. 504/18 o výměře 81 m2, vše v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx za účelem rodinného bydlení se zahradou. 
ZDŮVODNĚNÍ:  
Nesouhlasíme s prodejem uvedených pozemků z důvodu uvažovaného propojení parku 
Tyršovy sady s parkem Na Špici, městský obvod Pce I vydával i v minulosti po celou dobu 
existence obvodu z uvedených důvodů zamítavé stanovisko. 
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Na návrh Jaroslava Menšíka byl přesunuto projednání bodu č. 2 před projednávání bodu 1.7 
 
 

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

„Rezidence Na Haldě 2 – Pardubice“ 

 

Usnesení č. 464 51/03/21    (pro 5, 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 společné územní a stavební řízení souboru staveb „Rezidence 
Na Haldě 2 – Pardubice“ na pozemcích st. p. č. 511/1, 512, p. p. č. 1301/2 v k. ú. Pardubice“. 
 
 

BOD 1.7 

Usnesení č. 465 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2704/6 o výměře 93 m2 v k. ú. 

Pardubice společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se sídlem Chrudim – Chrudim IV, 
Palackého třída 314, PSČ 53701, za účelem vybudování chodníku, zeleně a přemístění 
vjezdu na pozemky st. p. č. 511/1, st. p. č. 512, a p. p. č. 1301/2 v k. ú. Pardubice v rámci 
akce „RESIDENCE NA HALDĚ 2 – PARDUBICE“, 

b) s odkoupením vybudovaného chodníku, vjezdu a zeleně na části pozemku označeném jako 
p. p. č. 2704/6 o výměře 93 m2 v k. ú. Pardubice, po kolaudaci, do majetku města za cenu 
1.000,- Kč. 

 
 

BOD 1.8 

Usnesení č. 466 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 1489/4 o výměře 190 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, za účelem užívání pozemku a za účelem sekání trávy 
okolo rekreační chaty č. e. 166. 
 
 

BOD 1.9 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) se změnou vypůjčitele části pozemku označeného jako p. p. č. 672/4 o výměře 80 m2 v k.ú. 

Pardubice a převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
15. 5. 2007 se společností GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo 
nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice na společnost AGRO – AQUA s.r.o., 
IČO 25259997, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

b) se změnou nájemce části pozemku označeného jako p. p. č. 672/14 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Pardubice a převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy uzavřené dne 
9. 1. 1997 se společností GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo 
nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice na společnost AGRO – AQUA s.r.o., 
IČO 25259997, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
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ZDŮVODNĚNÍ: 

Zásadně nesouhlasíme se změnou vypůjčitele, naopak požadujeme zrušení původní 
smlouvy, jelikož plocha pro parkování vozidel se nachází na parkovišti, které je zařazeno 
do placeného stání, jedná se o místní komunikaci – parkoviště, kde se pozemky nepronajímají, 
ale na místní komunikaci se v případě požadavku žadatele vyhrazují parkovací místa správním 
rozhodnutím a vyhrazení parkovacích míst podléhá úhradě místního poplatku (10 000,- 
Kč/místo/rok). Tímto výjimečným způsobem, jež není v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích, je umožněno soukromé firmě zdarma parkování šesti vozidel v zóně placeného 
stání. Dále je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že v zónách placeného stání se již od roku 
2020 nepovoluje vyhrazení parkovacích míst, a to ani těm zájemcům, kteří by místní poplatek 
hradili. Výjimku mají pouze občané s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Vzhledem k výše 
uvedenému je třeba tuto chybu z minulosti odstranit, smlouvu o výpůjčce vypovědět (smlouva 
uzavřena od roku 2007 do roku 2055) a parkovací místa ponechat v režimu placeného stání 
tak, aby všichni zájemci o parkování měli stejné podmínky. 10. 3. 2021 
Pozn.: ztráta místního poplatku od r. 2007 – 2021 540 tis. Kč., pokud se místní poplatek 
nezvýší, je do roku 2055 předpoklad další ztráty ve výši více jak 2 mil. Kč. 

Starostka a místostarosta byli pověřen radou městského obvodu k projednání předmětu 
žádosti s cílem zjištění možností vypovězení stávající smlouvy. 

 
 
BOD 1.10 

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 prodejem nebo nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 4427 o výměře cca 36 m2 
v k.ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, všichni trvale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
ZDŮVODNĚNÍ: 
Nesouhlasíme s nájmem ani prodejem uvedeného pozemku, předpoklad problémů 
s průjezdem na další pozemek, jedná se o veřejné prostranství, které by mělo zůstat 
k dispozici všem uživatelům přilehlých bytových domů. 
 
 
BOD 1.11 

Usnesení č. 467 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením dohod, na jejichž základě nebudou po dobu výstavby stavby „Modernizace 
železničního uzlu Pardubice“, až do opětovné instalace výlepových ploch účtovány platby 
za umístění reklamních zařízení u níže uvedených smluv se společností Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice:  
- smlouva o umístění reklamního zařízení (VS 153107530):  

1 ks reklamního zařízení - (výlepová plocha) o rozměru reklamní plochy 3 m x 2 m umístěné 
na stavbě opěrné zdi v podjezdu 17.listopadu v Pardubicích (vpravo ve směru jízdy 
od centra) výše platby 25,- Kč/m2/měsíc+DPH. 

- smlouva o umístění reklamního zařízení (VS 153107618):   
4 ks reklamních zařízení - (výlep. plochy) o rozměru reklamní plochy 3 m x 2 m umístěných 
na opěrných zdech v podjezdu 17.listopadu v Pardubicích (2 ks vpravo ve směru jízdy od 
centra a 2 ks vlevo ve směru jízdy od centra), výše platby 25,- Kč/m2/měsíc+DPH. 
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BOD 1.12 

Usnesení č. 468 51/03/21    (pro 3, proti 1, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se snížením kupní ceny za pozemek označený jako p. p. č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k. ú. 
Pardubice, Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320, se sídlem 
Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003, z ceny 1.000,- Kč/m2 na cenu 750,- Kč/m2. 
 
 

3. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo – „Provedení 

sečí trávy na území městského obvodu Pardubice I“ 
 
Usnesení č. 469 51/03/21    (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 zhotoviteli – společnosti Služby města Pardubic a. s., se sídlem Hůrka 1803, 
530 02 Pardubice, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na zabezpečení předmětu činnosti – provedení sečí trávy na území městského obvodu 
Pardubice I – plochy trávníků dle pasportu zeleně aktualizovaného v roce 2017. 
 
 

4. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo 

„Opravy chodníku – uvedení do původního stavu dle požadavků objednatele 
na nábřeží Závodu míru před čp.1856“ 

 
Usnesení č. 470 51/03/21    (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 zhotoviteli – společnosti KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 
Pardubice, IČ 46506934, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení 
předmětu činnosti – opravy chodníku – uvedení do původního stavu dle požadavků 
objednatele na nábřeží Závodu míru před čp.1856. 
 
 

5. 
Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 
Usnesení č. 471 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

s předloženou Kontrolní zprávou č. 8 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á   v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i 

usnesení č. 360, 390, 
3. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i 

usnesení č. 61, 62, 286, 347, 384, 385, 
4. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 
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usnesení č. 65, 274, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 
387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400. 

 
 

6. 
Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 
Usnesení č. 472 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

s předloženou Kontrolní zprávou č. 9 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á   v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i 

usnesení č. 408 
3. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i 

usnesení č. 61, 62, 347 
4. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 

usnesení č. 286, 384, 385, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 

 
 

7. 
Diskuze 

 
Usnesení č. 473 51/03/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
r o z h o d l a  
o dobrovolném přistoupení k testování zaměstnanců Statutárního města Pardubic – 
městského obvodu Pardubice I na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN. 
 
 


