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

 
 

Přehled usnesení 
z 31. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 9. 3. 2020 
v kanceláři starostky 

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

Vladimír Martinec 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Neomluvena: Mgr. Marie Hubálková 
 
 
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 31. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Návrh na udělení souhlasu městského obvodu Pardubice I ke zvláštnímu užívání místní 

komunikace - umístění autobusu + pódia na nám. Republiky 
2. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
3. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
4. Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy 

zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2019 
5. Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích 
6. Změna Provozního řádu pavilonu a místa pro grilování v parku „Na Špici“ v Pardubicích 

a Návštěvního řádu veřejného sportovního hřiště v parku „Na Špici“ v Pardubicích 
7. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 
8. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – zajištění přistavování 

velkoobjemových kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu 
9. Vyjádření k žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
10. Vyjádření k žádosti o uvolnění finančních prostředků na nákup 2 ks dárkových košů na 

„Divadelní bál“ a na „Reprezentační ples města Pardubic 
11. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek - „Smlouva o dílo - odborný ořez dřevin“ 
12. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
13. Schválení doplnění programu 8. zasedání ZMO Pardubice I dne 11. 12. 2019 
14. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek - „Smlouva o poskytování služeb – 

roznos zpravodaje a roznos složenek na úhradu komunálního odpadu“ 
15. Kulturní akce MO Pardubice I pro rok 2020 
16. Diskuze 
 
Program 31. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
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II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 31. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 30. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 31. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 31. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Vladimír Martinec 
 
 

 
1. 

Návrh na udělení souhlasu městského obvodu Pardubice I ke zvláštnímu 
užívání místní komunikace - umístění autobusu + pódia na nám. Republiky 

 
Usnesení č. 278 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s umístěním autobusu + pódia na místní komunikaci na nám. Republiky dne 10. března 2020 
se záborem plochy cca 45 m2 z důvodu konání akce „ŠTAFETA MILION CHVILEK“, 
pořádané fyzickou osobou - xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem Pardubice, xxxxxxxxxxxx. 
 
 

2. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 2.1 

Usnesení č. 279 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením pozemků označených jako p. p. č. 4211 o výměře 71 m2, p. p. č. 717/40 
o výměře 185 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice do vlastnictví Statutárního města Pardubice 
za cenu dle znaleckého posudku. 
 
 
BOD 2.2 

Usnesení č. 280 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízením věcného břemene na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 3875/17, p. p. č. 222/3, p. p. č. 232/1, p. p. č. 2083/10, 
p. p. č. 2082/52, p. p. č.2082/41, p. p. č. 1740/5, p. p. č. 1740/4, p. p. č. 2075/8, p. p. č. 
252/29, p. p. č. 2787/3, p. p. č. 1749/6, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 2605/57, p. p. č. 1753/14, 
p. p. č. 2082/53, p. p. č. 1718/1, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za účelem uložení a provozování kabelového vedení VN v rámci akce 
„Pardubice, Palackého – výměna kVN, kNN, IE-12-2007760“. 
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3. 
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

 
Usnesení č. 281 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I: 
1. n a v r h u j e 

a) na základě změny přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 
odměny za výkon funkce členům zastupitelstva s platností ode dne 1. 4. 2020 
následovně: 
 místostarosta      Kč  16.400,- 
 člen rady      Kč     5.000,- 
 předseda výboru nebo komise   Kč   2.800,- 
 člen výboru nebo komise    Kč   2.400,- 
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí  Kč   1.500,- 

b) aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností 
od 1. 4. 2020 sčítaly následovně: 
- vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou 

zastupitelstvem obce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva 
obce bez dalších funkcí a odměna místostarosty.“ 

2. u k l á d á 
předložení tohoto návrhu Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I. 

Termín: 11. 3. 2020 
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 

 
 

4. 
Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, za práci v roce 2019 
 
Usnesení č. 282 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a)   s o u h l a s í 

s návrhem odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním 
období 2018 až 2022 členy zastupitelstva obvodu, za práci v komisích a výborech v roce 
2019: 

Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 

Ing. Alfréd Mede    Kč 1 800,- 
Ing. Vít Vavřina    Kč 3 000,- 
Michal Pilař    Kč 2 800,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč 1 400,- 
Jan Franc     Kč 2 000,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 

Kollert David     Kč    400,- 
Holub Marek     Kč    400,- 
Jeništová Marie     Kč    800,- 
Živný René     Kč    200,- 
Huráň Jiří     Kč    300,- 

Finanční výbor 

Ing. Prokopová Alexandra  Kč    400,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    800,- 
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Kontrolní výbor 

Ing. Zuzana Klimplová   Kč    800,- 
Michal Pilař    Kč    400,- 
Pavel Nevečeřal    Kč    400,- 

b)   u k l á d á 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

        Z: Ing. Gabriela Křížková 
        T: 11. 3. 2020 
 
 

5. 
Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích 

 
Usnesení č. 283 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k návrhu novely Nařízení o placeném stání na místních komunikacích a Ceníku placeného 
stání na místních komunikacích, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2020. 
 
 

6. 
Změna Provozního řádu pavilonu a místa pro grilování v parku „Na Špici“ 
v Pardubicích a Návštěvního řádu veřejného sportovního hřiště v parku 

„Na Špici“ v Pardubicích 
 
Usnesení č. 284 31/03/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
upravený Provozní řád pavilonu a místa pro grilování v parku „Na Špici“ v Pardubicích, 
 
 

7. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

 
Usnesení č. 285 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r u š í 
VŘ č. 2/2020 „Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ pro rok 2020 - 2022“. 
 
Usnesení č. 286 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) s c h v a l u j e 
- přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 1/2020 - 

formou objednávky společnosti FilmS news s.r.o., IČ: 44223439 
b) u k l á d á 

pozvat následující uchazeče k představení záměru zpracování zpravodaje: 

- VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578 
- FilmS news s.r.o., IČ: 44223439 
- Profi-tisk group s.r.o., IČ: 26868954 

Předmětem bude aktivní představení koncepce vydávání zpravodaje, návrhy na inovace a 
redakční činnost (30 minut). Vzorové vydání zaslat předem.  
         T: 6. dubna 2020 
         Z: starostka 
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8. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – „Smlouva o poskytování služeb 
- zajištění přistavování velkoobjemových kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu 
 

Usnesení č. 287 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb – zajištění přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu s účinností od 11. týdne roku 2020 (tj. od 
10. března 2020) do 53. týdne roku 2020 (tj. do 31. prosince 2020) přímým zadáním 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Usnesení č. 288 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2020 na budově čp. 828, ul. U Divadla. 
         T: 10. března 2020 
         Z: tajemnice 
 
 

10. 
Vyjádření k žádosti o uvolnění finančních prostředků na nákup 2 ks dárkových 

košů na „Divadelní bál“ a na „Reprezentační ples města Pardubic 
 
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 
 
 

11. 
Výjimka ze Zadávacího řádu veřejných zakázek – 

„Smlouva o dílo - odborný ořez dřevin“ 
 
Usnesení č. 290 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o dílo - odborný ořez dřevin s účinností nejdéle do 31. 3. 2021 přímým 
zadáním společnosti Chameleos s.r.o.,se sídlem Doly 41, 538 54 Luže, IČ 05078075, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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12. 
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 

 
Usnesení č. 291 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
a) s c h v a l u j e 

návrh 1. změny rozpočtu dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  
b) u k l á d á 

předložit jej zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení. 
Termín: 11. 3. 2020 
Zodpovídá: M. Tomanová, OE 

 
 

13. 
Schválení změny programu 8. zasedání ZMO Pardubice I dne 11. 3. 2020 

 
Usnesení č. 292 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e  
změnu programu na 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 
11. 3. 2020 následovně: 
 

1. Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
2. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
3. Volba předsedy kontrolního výboru ZMO Pardubice I 
4. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
5. Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy 

zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2019 
6. Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období duben 2020 – 

prosinec 2020 
7. Informativní zpráva - Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2019 
8. Diskuze 
 
 

14. 
Výjimka ze Zadávacího řádu veřejných zakázek -  

„Smlouva o poskytování služeb – roznos zpravodaje a roznos složenek na 
úhradu komunálního odpadu“ 

 
Usnesení č. 293 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb – roznos zpravodaje a roznos složenek na úhradu 
komunálního odpadu přímým zadáním společnosti Střední škola řemesel a služeb 
Pardubice, s. r. o., se sídlem Ke Kobelnici 110, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, 
IČ 25262301, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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15. 
Kulturní akce MO Pardubice I pro rok 2020 

 
Usnesení č. 294 31/03/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
pořádání kulturních akcí, které budou hrazeny z rozpočtu MO Pardubice I, kapitola 34 - 
Kultura, položka „Akce pořádané MO I“ v tomto složení:  

 Promenádní koncerty v Bubeníkových sadech – Kč 50.000,00 
 Hurá na prázdniny – Kč 45.000,00 
 Příjezd sv. Martina – Kč 6.000,00 
 Ochutnávka polévky – Kč 11.000,00 
 Vánoční zpěvy – Kč 13.000,00 
 Společná akce dětí a seniorů – Kč 15.000,00 (nová akce) 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin,  
32. schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční  

v pondělí 23. 3. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 

Zápis vyhotoven dne 9. 3. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek      Vladimír Martinec 
 
 


