
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

Usnesení 
 

z 60. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 27. června 2018 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Ing. Jaroslav Kňava, MUDr. Tomáš Rejda, Bc. 

Petr Dufek. 

 

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.  Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

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

3. Rozhodnutí zadavatele – výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy stávajících 

chodníků ul. Na Záboří, Pardubice“ 

4.  Vyřazení projektové dokumentace z majetku 

5.  Dotace 

6.  Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2017 

7.  Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 5. 2018 

8. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 

8.  Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

Informativní zpráva – čerpání finančních prostředků z rezerv  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 335/2018 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. pronajmout prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 2451 Devotyho  ul. v Pardubicích, 

která je postavená na pozemku označeném jako st. p. č. 5029, k. ú.  Pardubice, označený jako 

jednotka č. 2451/101 o výměře 24 m
2
, žadatel: Roman Kolín, IČ 880 32 965, Klešice 102, 

Heřmanův Městec, účel nájmu – prodej a servis značkové výpočetní techniky, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 122,68 m
2
 nacházející se v přízemí budovy 

čp. 2252, 2253, 2254, 2255, 2256 a 2257, ve vchodu čp. 2255 Lexova ul., Pardubice, která je 

postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č. 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 a 

4133, k. ú. Pardubice, žadatel: Barbora Pohanková, IČ 667 78 549, Jižní 361, Mikulovice, 

účel nájmu – prodejna dámských oděvů a relaxační centrum pro ženy, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. pronajmout prostor sloužící k podnikání v areálu Jana Palacha 324 v Pardubicích – 

kanceláře o celkové výměře 90,46 m
2
, žadatel: Laxus z. ú., Sadová 2107, Nymburk, účel 

nájmu: centrum terénních programů Pardubického kraje. 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

 

2.  

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 336/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. prodeje částí pozemků označených jako: 

a) p. p. č. 29/55 o výměře cca 50 m
2
,  

Pro 3, zdržel se 2, proti 0 

b) p. p. č. 29/40 o výměře cca 15 m
2
, vše v k. ú. Nové Jesenčany, ¨ 

Pro 0, zdržel se 1, proti 4 

žadatel: xxxxxxxxx, odůvodnění: 29/55 – uložiště skladového materiálu, 29/40, rozšíření 

skladovacího prostoru, 

2. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/13 o výměře 33 m
2
 v k. 

ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice od navrhovatele xxxxxxxx. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy stávajících 

chodníků ul. Na Záboří, Pardubice“ 

(usnesení č. 337/2018 R) 

Rada Městského obvodu Pardubice V rozhodla podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 

122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, v  rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení 

na stavební akci: Stavební úpravy stávajících chodníků ul. Na Záboří, Pardubice, že 

ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí, je nabídka dodavatele MIROS MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 

Staré Hradiště, IČ 27523934, za celkovou cenu za dílo 4 983 447,83 Kč bez DPH 

(6 029 971,87 Kč včetně DPH) a délce záruky 120 měsíců. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Vyřazení projektové dokumentace z majetku 

(usnesení č. 338/2018 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s návrhem na vyřazení projektové 

dokumentace k parkovišti v ul. Kpt. Nálepky Pardubice - Dukla od firmy Ing. Hynek Seiner, 

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, v celkové částce 73 899,-- Kč z r. 2009 

z majetku a se zaúčtováním do nákladů k datu 27. 6. 2018, protože není pravděpodobné, že by 

v budoucnu podle této projektové dokumentace byl pořízen dlouhodobý majetek. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Dotace 

(usnesení č. 339/2018 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 6.700,- Kč na „Den předškoláka“ dne 18. 9. 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 6.700,- Kč z položky 

příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace NOE na Den předškoláka“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 46),  

2.  ve výši 10.000,- Kč na „Zážitkový pobyt“ ve dnech 24. - 27. 9. 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 10.000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 47), 

3.  ve výši 7.000,- Kč na akci „Náš vztah k babičkám a dědečkům“ v září 2018 – leden 2019, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle dne 31. 1. 2019, 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 Náš vztah k babičkám a 

dědečkům“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 48), 

4.  ve výši 6.300,- Kč na akci „Vítáme Vás v MŠ“ od září do prosince 2018, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle dne 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 6.300,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ Raisova na „Vítáme Vás v MŠ“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 49), 

5.  ve výši 6.500,- Kč na akci „Ve zdravém těle zdravý duch“ od září do prosince 2018, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle dne 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 příspěvky a 



dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Raisova na „Ve zdravém těle zdravý 

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

50), 

6. ve výši 5.000,- Kč na akci „Oslavy 100. Výročí vzniku republiky“ dne 24. 10. 2018, 

žadatel: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2259, 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 5.000,- Kč z položky 

příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Josefa Ressla na „Oslavy 

100. Výročí vzniku republiky“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 51), 

7.  ve výši 20.000,- Kč na akci „GameCon 2018“ ve dnech 19. – 22. 7. 2018, žadatel: 

GameCon z.s., Pernického 825/9, Praha, IČ 22725474, 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 GameCon na „GameCon 2018“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 52), a rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 10 000,- Kč z položky rezerva rady v kapitole 98  na položku „dotace 

GameCon na „GameCon 2018“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 53), 

8. ve výši 7.500,- Kč na akci „Pojďme se společně bavit a smát“ dne 20. 9. 2018, žadatel: 

Sociální služby města Pardubic, kpt. Jaroše 726, Pardubice, IČ 75090970, 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 příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace Sociálním službám města Pardubice“ na 

„Pojďme se společně bavit a smát“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 54), 

9.  ve výši 0,- Kč na akci „Rozloučení se sezonou 2018, Atletický mítink“ dne 23. 9. 2018, 

žadatel: Atletika Bez Bariér, z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, důvod – 

vyčerpání limitu pro rok 2018, 

10.  ve výši 10.000,- Kč na akci „Mezinárodní turnaj U17 a U19“ ve dnech 29. 8. – 2. 9. 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 

rezerva rady v kapitole 98 na novou položku „dotace BK Pardubice na Mezinárodní 

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

55), 

11.  ve výši 5.000,- Kč na Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice ve dnech 19. – 31. 

8. 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 soustředění 

mládežnických týmů“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 56), 

12.  ve výši 0,- Kč na akci „Turnaj o pohár starosty“ dne 20. 6. 2018, žadatel: KIN-BALL 

Pardubice z. s., Dražkovice 121, IČ 01274368, důvod – pozdě podaná žádost, 



13.  ve výši 20.000,- Kč na akci „Světový šampionát klubů 2018“ ve dnech 21. – 26. 8. 2018, 

žadatel: KIN-BALL Pardubice z. s., Dražkovice 121, IČ 01274368, 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 6 000,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 57),  

a rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 14 000,- Kč z položky rezerva starosty 

v kapitole 98 na položku „dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 58). 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

 

6. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2017 

(usnesení č. 340/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2017 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2017 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2017, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2017, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2017 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2017 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2018 a aktuálního rozpočtu 

sociálního fondu na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017, které jsou uvedené 

v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu finančního 

vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou 

v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 5. 2018 

(usnesení č. 341/2018 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  31. 5. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 

(usnesení č. 342/2018 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, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2017. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 



Pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

9. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

(usnesení č. 343/2018 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 2. změny 

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

1. schvaluje návrh 2. 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 Počítačový kurz o 10 tis. Kč (upravený plán je uveden v závěru zprávy). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

  

Pardubice 27. 6. 2018 

 

 

 

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

                                MUDr. Tomáš Rejda                                                 Ing. Jiří Janoš 

 

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


