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

 
 

Přehled usnesení 
z 27. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 13. 1. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. 

Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková  
Omluveni: Mgr. Ondřej Šebek (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.  
 
 

I. 
Program 27. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Bytový dům 

Na Třísle“ 
3. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – „Smlouva na pravidelnou údržbu 

(kamenické práce)“ od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2021 
4. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Smlouva o dílo „Poskytování 

konzultací směřujících k maximálnímu využívání mzdového software na základě 
operativních požadavků objednatele“ 

5. Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMO Pardubice I 
6. Revokace usnesení RMO č. 217 ze dne 25. 11. 2019 
7. Jmenování hodnotící komise pro výběr nejlepší nabídky prodeje automobilů 
8. Diskuze 
 
Program 27. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 27. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 26. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 27. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 27. schůze RMO byly jmenováni: Vladimír Martinec 
        Marie Hubálková 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 249 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájmem pozemku označeného jako p. p. č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků 

označených jako p. p. č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p. p. č. 316/13 o výměře cca 496 m2, 
vše v k. ú. Pardubice s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena ode dne povolené 
změny územního plánu do doby kolaudace parkovacího domu 

b) s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků 
označených jako p. p. č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p. p. č. 316/13 o výměře cca 496 m2, 
vše v k. ú. Pardubice a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kde stanovená 
kupní cena nebude ponížena o nájemné za užívání pozemku, které bude žadatel hradit 
od povolené změny územního plánu do doby kolaudace parkovacího domu, za 
podmínky, že stavba parkovacího domu bude dokončena nejpozději do pěti let po 
schválení potřebné změny územního plánu. 

 
 

BOD 1.2 

Usnesení č. 250 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části p. p. č. 1489/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, Pardubice za účelem scelení pozemků u chaty. 
 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 251 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í  
zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na části pozemků 
označených jako p. p. č. 1759/3 o výměře 91 m2 (dle PD č. 51) v k. ú. Pardubice, 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, 
státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec 
Králové, za účelem umístění stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 až 965,0“ 
za jednorázovou úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 1,- Kč/m2 plochy 
věcného břemene, minimálně však 1.000,- Kč. 
 
 

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

„Bytový dům Na Třísle“ 
 
Usnesení č. 252 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) podmiňuje provedení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu „Bytový dům 

Na Třísle“ na pozemcích parc. č. 4706 v k.ú. Pardubice, doplněním PD o vyřešení 
přístupu k trase Císařského náhonu za účelem údržby a případných oprav, a to 
i mechanizovanou technikou, 

b) požaduje předložit doplněnou PD k vyjádření RMO Pardubice I před vydáním stavebního 
povolení, 
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c) nemá další připomínky k projektové dokumentací pro spojené územní a stavební řízení na 
stavbu „Bytový dům Na Třísle“ na pozemcích parc. č. 4706 v k. ú. Pardubice. 

 
 

3. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – „Smlouva na pravidelnou 

údržbu (kamenické práce)“ od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2021 
 
Usnesení č. 253 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření „Smlouvy na pravidelnou údržbu (kamenické práce)“ s účinností od 1. 4. 2020 
do 30. 6. 2021 přímým zadáním firmě Patrik Frýda – kamenické práce, místem 
podnikání Pod Lipou 1666, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, IČ 44477996, dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

4. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – „Poskytování konzultací 

směřujících k maximálnímu využívání mzdového software na základě 
operativních požadavků objednatele“ 

 
Usnesení č. 254 27/01/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo „Poskytování konzultací směřujících k maximálnímu využívání 
mzdového software na základě operativních požadavků objednatele“ přímým zadáním 
Ing. Zdeňkovi Pulpánovi, trvale bytem Barákova 699, 538 03 Heřmanův Městec, 
IČ 68264208, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

5. 
Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMO Pardubice I 

 
Usnesení č. 255 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
a) b e r e   n a   v ě d o m í  

vzdání se mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I Ing. 
Vojtěchem Jirsou, Ph.D. z volební strany Česká pirátská strana ke dni 16. 12. 2019, 

b) o s v ě d č u j e 
že dnem 17. 12. 2019 se stala členkou Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
Mgr. Lenka Španihelová z volební strany Česká pirátská strana, 

c) u k l á d á 
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice I Mgr. Lence Španihelové. 

Termín: do 17. 1. 2020 
Zodpovídá: starostka 
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6. 
Revokace usnesení RMO č. 217 ze dne 25. 11. 2019 

 
Usnesení č. 256 27/01/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r e v o k u j e  
usnesení č. 217 ze dne 25. 11. 2019: 
Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 3 000 Kč na ceny 

Sportovnímu gymnáziu Pardubice, se sídlem Dašická 268, Pardubice, IČ 48161012, 
na vyhlášení nejlepších sportovců a studentů školy, které se uskuteční v hale sportovního 
gymnázia dne 4. 12 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
      Termín: 31. 12. 2019 
      Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 

7. 
Jmenování hodnotící komise pro výběr nejlepší nabídky prodeje automobilů 

 
Usnesení č. 257 27/01/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a) j m e n u j e 

hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na prodej 3 automobilů městského 
obvodu Pardubice I ve složení: 
- Mgr. Filip Sedlák 
- Mgr. Vladimír Martinec 
- Ondřej Beran 
Náhradníci: Roman Harmat, Mgr. Marie Hubálková, Ing. Jiří Lejhanec 

b) s v o l á v á  
hodnotící komisi na pondělí 3. 2. 2020 ve 14:30 hod. v kanceláři starostky městského 
obvodu. 

Termín: 16. 1. 2020 
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin,  
28. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 3. 2. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 13. 1. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
  Vladimír Martinec      Marie Hubálková 


