
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

 

Usnesení 
 

z 1. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 8. listopadu 2018 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 Kateřina Truhlářová. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

1.  Stanovení měsíční odměny starostovi MO Pardubice V  

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

3.  Schválení Rámcové smlouvy o provádění exekucí 

4.  Dotace 

5.  Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice V 

6.  Peněžité dary předsedům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

7.  Zástupci MO Pardubice V v radách škol 

8.  Schválení nové organizační struktury a organizačního řádu Úřadu městského obvodu 

Pardubice V 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 



1. 

Stanovení měsíční odměny starostovi MO Pardubice V 

(usnesení č. 1/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem zvolení měsíční odměnu starostovi MO 

Pardubice V dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn za výkon členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 2/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. nájmu pozemku označeného jako st. p. č. 7007/12 o výměře 18 m2 v k. ú. Pardubice za 

účelem užívání garáže, žadatelé: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odůvodnění: vlastníci 

pozemku pod garáží na základě kupní smlouvy ze dne 8. 12. 2017, s právními účinky 

zápisu ke dni 15. 1. 2018, zápis proveden dne 6. 2. 2018, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. odkoupení budovu č. p. 2113 - objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku ve 

vlastnictví města, označeném jako st. p. č. 7352, k. ú. Pardubice, za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 1.200.000,- Kč, navrhovatel: Basketbalový klub Pardubice, 

z. s., IČO 67441629, V Ráji 311, Pardubice, odůvodnění: odkup budovy z důvodu 

investiční akce města „Dukla sportovní“, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

3. směny pozemku označeného jako p. p. č. 3837/10 o výměře 300 m2, k. ú. Pardubice 

ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha, za pozemek označený jako 

p. p. č. 2034/29 o výměře 300 m2, k. ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice, žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 

Praha,  

Pro 0, zdržel se 5, proti 0 (RMO Pardubice V navrhuje směnu pozemku p. č. 3837/10 za p. p. 

č. 4915/2 o výměře 248 m2, p. p. č. 4915/13 o výměře 9 m2 a p. p. č. 4914/11 o výměře 44 m2, 

vše v k. ú. Pardubice),  

4. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2393/251 o výměře cca 361 m2 a st. p. č. 

8980 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxx, odůvodnění: zahrádky 

v zahrádkářské osadě,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

5. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2393/251 o výměře cca 362 m2 a st. p. č. 

8983 o výměře 8 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxx, odůvodnění: zahrádky 

v zahrádkářské osadě,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

6. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2393/251 o výměře cca 348 m2 a p. p. č. 

5217 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxx, odůvodnění: zahrádky 

v zahrádkářské osadě, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

7. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/19 o výměře 62 m2  

v k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice, navrhovatel: 

xxxxxxxxxx. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

8. umístění reklamního banneru (Aquacentrum Pardubice) o rozměru 3 m x 1 m na oplocení 

umístěné na pozemku označeném jako p. p. č. 2433/1, k. ú. Pardubice na dobu neurčitou, 



žadatel: PAP PARDUBICE o. p. s., IČO 28825781, Jiráskova 2664, Pardubice, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Schválení Rámcové smlouvy o provádění exekucí 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 8. 2018 

(usnesení č. 3/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o provádění 

exekucí s Mgr. Petrem Pelikánem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Pardubice, 

Javorová 201, Pardubice. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Dotace 

 (usnesení č. 4/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018: 

1.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Halloween“ v listopadu 2018, s tím, že splnění účelu dotace 

bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2018, žadatel: MŠ Pardubice – Dražkovice 146, 

Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové opatření, spočívající 

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

„dotace MŠ Dražkovice na Halloween“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 112),  

2. ve výši 10.000,- Kč na akce k 100. výročí vzniku republiky v listopadu 2018, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2018, žadatel: MŠ Pardubice – 

Dražkovice 146, Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 113), a rozpočtové opatření spočívající 

v přesunu 7.500,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na položku „dotace MŠ 

Dražkovice na 100. výročí“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 114), 

3.  ve výši 10.000,- Kč na víkendové programy pro děti v Pohádkové zahradě v listopadu a 

prosinci 2018, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2018, žadatel: 

Šumák z. s., Blato 92, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky rezerva rady v kapitole 98 na 

novou položku „dotace Šumák na víkendové programy“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 115), 

4.  ve výši 5.000,- Kč na akci „Mikulášská besídka s diskotékou pro děti“ dne 7. 12. 2018, 

žadatel: SDH Dražkovice, Dražkovice 25, IČ 65668723, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na 



novou položku „dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 116), 

5.  ve výši 6.500,- Kč na akci „Zvířátka jsou naši kamarádi“ konané v listopadu – prosinci 

2018 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2018, žadatel: 

Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018,  

a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.500,- Kč z položky rezerva 

rady v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši 

kamarádi“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým 

č. 117), 

6. ve výši 5.800,- Kč na akci „Vánoce s rodiči“ konané v listopadu – prosinci 2018 s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2018, žadatel: Mateřská škola 

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

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.800,- Kč z položky rezerva rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 118), 

7.  ve výši 3.000,- Kč na akci „Rolnička – pěvecká soutěž“ dne 20. 12. 2018, žadatel: 

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky rezerva 

místostarosty v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ J. Ressla na Rolničku“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 119), 

8.  ve výši 7.500,- Kč na akci „Vánoční jarmark“ dne 5. 12. 2018, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 7.500,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na 

novou položku „dotace ZŠ J. Ressla na Vánoční jarmark“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 120), 

9.  ve výši 1.000,- Kč na akci „Resslovka se baví“ dne 19. 12. 2018, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 1.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98 

na novou položku „dotace ZŠ J. Ressla na Resslovka se baví“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 121), 

10. ve výši 5.000,- Kč na akci „Svatomartinskou slavnost – jízda sv. Martina“ dne 8. 11. 

2018, žadatel: MŠ Kamarád, Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2018, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky 

rezerva místostarosty v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Kamarád na 

Svatomartinskou slavnost“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené 

pod pořadovým č. 122), 

11. ve výši 5.000,- Kč na akci „Vánoční zpívání“ dne 12. 12. 2018, žadatel: MŠ Kamarád, 

Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 



vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98 

na novou položku „dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 123). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

 Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice V 

 (usnesení č. 5/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V zřizuje dnem 1. 12. 2018: 

1. Místní komisi Dukla a jmenuje jejím předsedou Ing. Alexandra Krejčíře 

    a členy komise Ing. Petra Beneše, Františka Justa, Ing. Anetu Jelínkovou, Leonu 

Vařechovou, Václava Kociána a Bc. Petra Dufka,  

2. Místní komisi Višňovka a jmenuje jejím předsedou Mgr. Pavla Kaufmanna 

    a členy komise Michala Boušku, Jiřinu Růžičkovou, Vladimíra Mlejnka, Ing. Miroslava 

Baťu a Filipa Šťastného, 

3. Místní komisi Jesničánky a jmenuje jejím předsedou Ing. Petra Netolického 

    a členy komise Ivanu Mandysovou, Josefa Nechvátala, Bc. Jana Böhma, Pavla Kudláčka, 

Karla Kočího, Bc. Jana Nadrchala,    

4. Místní komisi Dražkovice a jmenuje jejím předsedou Karolinu Štefkovou 

    a členy komise Evžena Erbana, Milana Topiče, Alici Paurovou, Ing. Jaroslava Kňavu,  

5. Komisi pro školství, kulturu, sport a mládež a jmenuje jejím předsedou Ing. Milana 

Randáka 

    a členy komise Ilonu Holasovou, Pavla Studničku, Mgr. Bc. Milana Bartáka, Petra 

Hemského, Jana Štrycha a Mgr. Pavlínu Parchanskou, 

6. Komisi pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu a jmenuje jejím 

předsedou Bc. Petra Dufka 

     a členy komise Šárku Hoškovou, Ing. Jana Jedličku, Ing. Jitku Češkovou, Ing. Jiřího 

Hájka, Jaroslava Sochora a Ing. Hanu Demlovou.  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

  

6. 

Peněžité dary předsedům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

 (usnesení č. 6/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyplácení peněžních darů předsedům komisí -  

nečlenům zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč měsíčně od 1. 12. 2018 po dobu trvání funkce 

předsedy komise (mimo měsíce červenec a srpen). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

 Zástupci MO Pardubice V v radách škol 

Zpráva byla stažena 

 

8. 

Schválení nové organizační struktury a organizačního řádu Úřadu městského obvodu 

Pardubice V 

(usnesení č. 7/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V: 

1. Zřizuje dnem 1. 12. 2018 odbor sekretariátu starosty a místo vedoucí sekretariátu starosty 



ÚMO Pardubice V, 

2. Schvaluje dnem 1. 12. 2018 novou organizační strukturu a organizační řád ÚMO 

Pardubice V. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 

Pardubice 8. 11. 2018 

 

 

 

 

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

                                       Ing. Jiří Janoš                                                 Bc. Jan Nadrchal 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


