
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Usnesení 
 

z 55. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 14. března 2018 v salonku DK Dukla 

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek, MUDr. Tomáš Rejda. 

 

Omluven: Ing. Jaroslav Kňava. 

 

 

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 MUDr. Tomáš Rejda a Ing. Jiří Janoš. 

 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2.  Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2017 

3.  Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2017 

4.  Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

5.  Odpisový plán na r. 2018 

6.  Dotace 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 



1.  

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 316/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. výpůjčky části pozemku označeného jako p. p. č. 2971/1 o výměře 26 m
2
, k. ú. Pardubice 

za účelem údržby zeleně a nájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 2971/1 o výměře 38 

m
2
, k. ú. Pardubice za účelem parkování před rodinným domem, žadatel: Pavel Fojtík, nar. 17. 

10. 1964, Palackého třída 2548, Pardubice,  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2. prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2426/2 o výměře 9166 m
2
, p. p. č. 2426/35 o 

výměře 68 m
2
, části p. p. č. 2400/2 o výměře cca 902 m

2
, vše v k. ú. Pardubice, za účelem 

výstavby mateřské a základní školy včetně sportoviště a komunitního centra za cenu 500,- 

Kč/m
2
, žadatel: Sbor církve bratrské v Pardubicích, IČO 26520231, Lonkova 512, Pardubice. 

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

 

2. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2017 

(usnesení č. 317/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2017. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2017  

(usnesení č. 318/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  31. 12. 2017 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

(usnesení č. 319/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 1. změny 

rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a: 

1. schvaluje návrh 1. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 

uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu; 

2. schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO spočívající ve zvýšení rozpočtované 

částky na položce Masopust – lidová veselice o přijatý dar na tuto akci ve výši 10 tis. Kč 

(upravený plán je uveden v závěru zprávy); 

3. souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala úpravy plánu 

společenských akcí MO spočívající ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu 

společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce; 

4. svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2018 rozpočtová 



opatření související s  přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských 

akcí MO 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. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni 

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

zastupitelstvo. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

5. 

Odpisový plán na r. 2018 

(usnesení č. 320/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje odpisový plán na rok 2018, který je přílohou 

této zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Dotace 

(usnesení č. 321/2018 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 2.000,- Kč na celoroční výchovnou a osvětovou činnost s tím, že splnění účelu 

dotace bude dosaženo nejdéle dne 31. 12. 2018, žadatel: NOE – Křesťanská základní 

škola a mateřská škola v Pardubicích, Lonkova 512, Pardubice, IČ 71341269, 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 2.000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace NOE na celoroční činnost“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 1),  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2.  ve výši 5.000,- Kč na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 12. 6. 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 příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 2), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3.  ve výši 5.000,- Kč na akci „Vůně, barvy, chutě – skrze naše smysly poznáváme svět“ 

probíhající od dubna do prosince 2018 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo 

nejdéle dne 31. 12. 2018, žadatel: Elipsa – Montessori centrum Pardubice, o.p.s., 

Železničního pluku 1983, Pardubice, IČ 28848071, 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 2 000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace Elipsa na akci „Poznáváme svět“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 3), a rozpočtové opatření spočívající  



v přesunu 3.000,-  Kč z rezervy rady na položku „dotace Elipsa na akci „Poznáváme 

svět“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 4) 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

4.  ve výši 10.000,- Kč na „Víkendové programy v pohádkové zahradě“ konané v březnu – 

květnu 2018 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 5. 2018, žadatel: 

Šumák z.s., Blato 72, 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 příspěvky a dary v kapitole 33 na novou 

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

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 5), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

5.  ve výši 9.960,- Kč na „Výlet do ZOO Dvůr Králové“ dne 23. 5. 2018, žadatel: Základní 

škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138, 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 9.960,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ A. Krause na výlet do ZOO“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 6), 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

6.  ve výši 10.000,- Kč na „Soutěž v anglickém jazyce pro žáky ZŠ AGYSLINGUA“ dne 6. 

2. 2018, žadatel: Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, 

s.r.o., Gorkého 867, Pardubice, IČ 64827364, 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 Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 7), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

7.  ve výši 5.000,- Kč na akci „Slavnostní pasování žáků 1. tříd“ ve dnech 31. 5. 2018 a 5. 6. 

2018, žadatel: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 

60158999, 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 

příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. na Pasování 

žáků“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

8), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

8. ve výši 5.000,- Kč na akci „Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd“ dne 25. 6. 2018, žadatel: 

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999, 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 příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 9), 



Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

9.  ve výši 5.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 21. 6. 2018, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999, 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 příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 10), 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

10.  ve výši 7.000,- Kč na akci „Zvířátka kolem nás“ od 1. 1. 2018 do 30. 6. 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 7.000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Raisova na Zvířátka kolem nás“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 11), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

11.  ve výši 7.000,- Kč na akci „Naše poklady“ od 1. 1. 2018 do 30. 6. 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 7.000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Raisova na Naše poklady“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 12), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

12.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Hudba to je naše“ od 1. 4. 2018 do 31. 5. 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 7.000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Raisova na Hudba to je naše“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 13), a 

rozpočtové opatření spočívající v přesunu 3.000,-  Kč z rezervy starosty na položku 

„dotace MŠ Raisova na Hudba to je naše“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 14), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

13.  ve výši 10.000,- Kč na akci „VC Pardubic v atletice vozíčkářů“ dne 6. 5. 2018, žadatel: 

Atletika Bez Bariér, z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 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 Atletika Bez Bariér na VC Pardubic“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 15), 



Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

14.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár“ dne 7. 6. 2018, žadatel: Atletika 

Bez Bariér, z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 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 Atletika Bez Bariér na Parapohár“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 16), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

15.  ve výši 10.000,- Kč na podporu handicapované mládeže od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, 

žadatel: Atletika Bez Bariér, z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 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 běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér na 

podporu mládeže“ v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 17), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

16.  ve 4.500,- Kč na akci „Semifinále sportovních her mateřských škol – ORP Pardubice“ 

dne 22. 5. 2018, žadatel: Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice – Polabiny, Družby 334, 

Pardubice, IČ 48161233, 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 4.500,- Kč 

z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace DDM ALFA na 

sportovní hry“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 18), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

17.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Pardubický atletický mítink“ dne 26. 6. 2018, žadatel: 

Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, 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 Hvězda Pardubice na Atletický mítink“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 19), 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

18.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Velká cena v hodu břemenem“ dne 11. 3. 2018, žadatel: 

Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, 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 Hvězda Pardubice na Hod břemenem“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 20), 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

19.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Mistrovství ČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, 

Lidový běh, Dětský den“ dne 8. 5. 2018, žadatel: Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 

2515, Pardubice, IČ 26650193, 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 Hvězda Pardubice na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, 

Dětský den“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 21), 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

20.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Mezinárodní turnaj ve Francii“ ve dnech 30. 3. 2018 – 1. 4. 

2018, žadatel: Basketbalový klub Pardubice, z. s., V Ráji 311, Pardubice, IČ 67441629, 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 

příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace BK Pardubice na Mezinárodní 

turnaj“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

22), a rozpočtové opatření spočívající v přesunu 5.000,-  Kč z rezervy rady na položku 

„dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 23),    

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

21.  ve výši 10.000,- Kč na akci „MČR mládežnických týmů BK Pardubice“ ve dnech 20. 4. 

2018 – 13. 5. 2018, žadatel: Basketbalový klub Pardubice, z. s., V Ráji 311, Pardubice, 

IČ 67441629, 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 BK Pardubice na 

MČR“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

24), 

 

 

 

Pardubice 14. 3. 2018 

 

 

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

                                MUDr. Tomáš Rejda                                                Ing. Jiří Janoš  

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

           starosta MO Pardubice V 


