
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

 

 

Usnesení 
 

z 35. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 16. prosince 2020 od 16.00 hod. v salonku DK Dukla 

 

 

 

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

 

Omluven: Evžen Erban. 

 

 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Jan Nadrchal a Ing. Jiří Janoš. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

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

2. Souhlas zadavatele s uzavřením smluv o dílo – SmP a.s. Pardubice 

3. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2020 

4. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

5. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

6. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020-2023 

7. Směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2021 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 



III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 159/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s odkoupením části pozemku označeného jako p. p. č. 5277 o výměře 50 m2 (dle GP 

č.9623-138/2020 p.p.č. 5277/2), k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti DEPRO 

Vápenka s.r.o., IČO 08539201, Jiráskova 169, Pardubice, žadatel: Statutární město 

Pardubice, odůvodnění: odkoupení pozemku v rámci investiční akce města „Terminál JIH, 

Pardubice“,  

2. se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech 

pozemků označených jako p. p. č. 2155/7, p. p. č. 2155/9, p. p. č. 2155/13, p. p. č. 2165/1, 

p. p. č. 2165/18, p. p. č. 2165/26, p. p. č. 2165/28, p. p. č. 2165/30, p. p. č. 2252/1, p. p. č. 

2252/9, p. p. č. 2252/15, p. p. č. 2252/17, p. p. č. 2252/18, p. p. č. 2252/20, p. p. č. 

2252/21, p. p. č. 2252/26, p. p. č. 2255/13, p. p. č. 2266/2, p. p. č. 2271, p. p. č. 2276/2, vše 

v k. ú. Pardubice, spočívajícím v umístění a provozování nově vybudovaného souboru 

veřejného osvětlení v ulici Lexova a na nám. Dukelských hrdinů z důvodu zajištění jeho 

správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH, 

žadatel: Služby města Pardubic a. s., IČO 25262572, Hůrka 1803, Pardubice,  

3. zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech 

pozemků označených jako p. p. č. 2165/40, p. p. č. 2165/37, p. p. č. 2165/30, vše v k. ú. 

Pardubice, spočívajícím v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného 

osvětlení v ulici Wolkerova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za 

jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH, žadatel: Služby města Pardubic a. s., 

IČO 25262572, Hůrka 1803, Pardubice,  

4. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2400/1 o výměře 21 m2, k. ú. Pardubice 

za účelem zřízení odběrového místa pro odběry biologického materiálu na vyšetření 

COVID – 19, žadatel: Scimed Biotechnologies, s.r.o., IČO 06971199, Klimentská 1216/46, 

Praha 1,  

5. se zřízením budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p. p. č. 2110/7, p. p. č. 2117/19, p. p. č. 2117/20, p. p. č. 2292/7, p. p. č. 

2303/1, p. p. č. 2306/13, p. p. č. 2306/17, p. p. č. 2309/4, p. p. č. 2309/11, p. p. č. 2309/12, 

p. p. č. 2313/3, p. p. č. 2318/17, p. p. č. 2318/51, p. p. č. 2506/8, p. p. č. 2583/41, p. p. č. 

2309/5, vše k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování optické sítě v rámci stavby 

INS_FTTH_CZ_2397_50612 Pardubice_Dukla“, žadatel: T-Mobile Czech Republic a. s., 

IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, odůvodnění: umístění optického kabelu do 

stávajícího energokanálu (teplovodu EOP a.s.), za podmínky, že při ukládání optické sítě 

nedojde k poškození stávajících dřevin; při ukládání optické sítě na pozemku p. č. 2306/13 

a 2306/17 v k. ú. Pardubice bude optická síť uložena při hraně obrubníku nebo v těsné 

blízkosti budovy, tj. tak, aby nebyl omezen volný prostor pro naplánovanou výsadbu 

dřevin v předmětném prostoru. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Souhlas zadavatele s uzavřením smluv o dílo – SmP a.s. Pardubice 

 (usnesení č. 160/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smluv o dílo na výsyp 

odpadkových košů za cenu 828.850 Kč (685 000,- Kč bez DPH) a výsyp odpadkových košů 



na psí exkrementy za cenu 320.650,- Kč (265 000,- Kč bez DPH) na rok 2021 s a.s. Služby 

města Pardubic, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572 mimo režim směrnice č. 

14/2017 – zadávací řád veřejných zakázek. Důvod: jedná se o využití městem založené 

společnosti, která je k tomuto účelu zřízena. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

3. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2020 

(usnesení č. 161/2020 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 30. 11. 2020 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 4 zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

(usnesení č. 162/2020 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 4. změny 

rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 4. změny 

rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

 

5. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

(usnesení č. 163/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

1.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice 

V na r. 2021 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2021 uvedené 

v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.  

2.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice 

V pravomoc provádět v r. 2021 rozpočtová opatření: 

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z 

rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a 

z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem 

z rezervy rady, starosty nebo místostarosty, z položky příspěvky nebo z položky dary 

v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné 

položky); 

- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i 

nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce 

při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. O těchto rozpočtových 

opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně 

rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; 

- v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných 

rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (s výjimkou dotace z ÚP, která je upravena dále 



samostatně), která spočívají ve vytvoření položky určené pro přidělenou dotaci v 

dotačních příjmech a v současném zvýšení položky pro dotovanou akci ve výdajích, nebo 

rozpočtová opatření spočívající v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových 

příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních 

příjmech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové 

finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo 

MO;  

- týkající se rozpočtu na r. 2021 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace 

z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení 

položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a 

zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či 

snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem 

za r. 2021 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně 

rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2021. O těchto rozpočtových opatřeních budou 

předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich 

bude informováno zastupitelstvo MO; 

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých 

výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu 

výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových 

položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové 

finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo 

MO; 

- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO 

na r. 2021 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových 

příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, 

mládež, tělovýchova, kultura. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem 

informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude 

informováno zastupitelstvo MO. 

 

3.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 

návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 ve 

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 

rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2021 zajistila vedoucí odboru 

ekonomického (příp. zastupující pracovník). 

 

4.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny 

v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného 

návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a rovněž technické přesuny v rámci 

jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního 

fondu na r. 2021 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující 

pracovník). 

 

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské 

akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce 

uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021, který je uveden 

v závěru této zprávy. 

 

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala 

případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 spočívající 

v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi 



v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené 

v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí 

s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo 

MO. 

 

7.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky 

společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při 

akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na 

osobu. 

8.   Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní 

jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 

200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž 

květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.  

 

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační 

předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační 

předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč.,  

a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity 

pro významné návštěvy a další osoby. 
 

10.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky drobné 

akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích 

poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu. 
 

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že hospodaření se 

sociálním fondem v r. 2021 se bude řídit stávající směrnicí č. 7/2019: Pravidla 

hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem 

městského obvodu dne 18. 12. 2019 a účinnou od 1. 1. 2020. 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

 

6. 

Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020-2023 

(usnesení č. 164/2020 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 aktualizaci 

střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh aktualizovaného střednědobého výhledu 

rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020–2023 uvedený v tabulkové části zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v r. 2021 

(usnesení č. 165/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021 a její přílohy (příloha č. 1 – Žádost 

o dotaci, příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace, příloha č. 3 – Čestné prohlášení žadatele 

– právnické osoby, příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, 

příloha č. 5 – Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby, OSVČ -  k doloženým 



skutečnostem, příloha č. 6 – Poučení a prohlášení žadatele o dotaci, příloha č. 7 - Vyúčtování 

dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V, příloha č. 8 – Dílčí vyúčtování dotace 

poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V). Uvedená směrnice a její přílohy jsou přílohou této 

zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.45 hod. 

 

 

Pardubice 16. 12. 2020 

 

 

 

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

                              Bc. Jan Nadrchal                        Ing. Jiří Janoš 

 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


