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

 

Č. j.   UMOI/5888/2021/SEKR/Mt 
Ev. č.   13330/2021 
Spis. zn.  42/2021 
 

Přehled usnesení 
ze 62. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 15. 11. 2021 od 15:00 h v kanceláři starostky 
 

Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 
Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 

 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny zúčastněné. 
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

Program 62. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 
 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pardubice Štefánikova 

přeložka knn“ 
3. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
4. Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání 

sociálního fondu 
5. Žádost o vyškrtnutí akce „Koncert hudební skupiny Tři sestry“ z přílohy č. 9 Obecně 

závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
6. Výběrové řízení č. VŘ 6/2021 „Dodávka užitkového vozu“ 
7. Diskuse 
 

Program 62. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 627 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodloužením doby nájmu pronajatých pozemků označených jako st. p. č. 10253 o výměře 
5 m2, st. p. č. 10252 o výměře 90 m2 a částí pozemků označených jako p. p. č. 2075/8 o výměře 
35 m2, p. p. č. 1749/6 o výměře 570 m2 vše v k. ú. Pardubice, společnosti REDSTONE HOUSE 
s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, o 1 rok - tj. do 
31. 12. 2022, za původní výši nájmu 139.548,- Kč/rok. 
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BOD 1.2 

Usnesení č. 628 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s bezúplatným převod pozemků označených jako p. p. č. 2784/28 o výměře 27.669 m2, p. p. č. 
2784/36 o výměře 21.823 m2, p. p. č. 1803/11 o výměře 102 m2, vše v k. ú. Pardubice, 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 na Statutární město Pardubice, zast. OMI. 
 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pardubice 

Štefánikova přeložka knn“ 
 
Usnesení č. 629 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Pardubice Štefánikova přeložka knn“. 
Jedná se o nové kabelové vedení NN. Žadatelem je společnost PEN-projekty energetiky, s. r. 
o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, IČ 26011701, investorem je ČEZ Distribuce a. s. 
 
 

3. 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

Statut města Pardubic 
 
Usnesení č. 630 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) p r o j e d n a l a 

navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic, 
spočívající v odejmutí části dosud svěřeného majetku ve vlastnictví města ze správy 
městského obvodu, a to část pozemku označeného jeho p. p. č. 316/13 k. ú. Pardubice 
(104 m2), 

b) u k l á d á 
materiál předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje jej 
ke schválení. 

Zodpovídá: tajemnice úřadu 
Termín: 15. 12. 2021 

 
 

4. 
Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření a 

čerpání sociálního fondu 
 
Usnesení č. 631 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) p r o j e d n a l a 

návrh novely vnitřního předpisu č. 10/2021 Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání 
sociálního fondu, 

b) u k l á d á 
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materiál předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje jej 
ke schválení. 

Zodpovídá: tajemnice úřadu 
Termín: 15. 12. 2021 

 
 

5. 
Žádost o vyškrtnutí akce „Koncert hudební skupiny Tři sestry“ 

z přílohy č. 9 Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s vyjmutím akce „Koncert hudební skupiny Tři sestry“ z přílohy č. 9 Obecně závazné vyhlášky 

č. 13/2006 o veřejném pořádku ze seznamu akcí, jejichž doba konání zasahuje do doby 

nočního klidu. 
 
 

6. 
Výběrové řízení č. VŘ 6/2021 „Dodávka užitkového vozidla – dodávkového 

automobilu“ 
 
Usnesení č. 632 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
záměr pořízení nového užitkového vozidla – dodávkového vozidla pro potřeby oddělení údržby 
odboru údržby majetku. 
 
 
Usnesení č. 633 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 6/2021 „Dodávka užitkového vozidla 
- dodávkového automobilu“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2)   r o z h o d l a  
o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele jako otevřenou výzvu, 

3)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. VŘ 6/2021 „Dodávka užitkového vozidla - dodávkového automobilu“, dle směrnice 
č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu:  
1) SERVICE CENTER s.r.o., IČ: 06675476, Pardubice, Dražkovice 160; dat. schránka: 

gzrwr6m 
2) FRANCE CAR s.r.o., IČ: 25281232, Pardubice, Dražkovice 156; dat. schránka: 

dxp64zd 
3) AUTO IN s.r.o., IČ: 25298828; Pardubice, Poděbradská 292; dat. schránka: m6kpcut 
4) Kopecký s.r.o., IČ: 25541617, Pardubice, K Vápence 2925, dat. schránka viwvfc3 
5) Autocentrum Barth a.s., IČ: 25278924, Hradecká 98; dat. schránka: a5auywf 
6) Auto Louda a.s., IČ: 46358714, Pardubice, dat. schránka: 3sfppux 

4)   s t a n o v u j e 
proces otevírání obálek za veřejně přístupný pro dodavatele, kteří podali nabídku; 

5)   s t a n o v u j e 
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a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 6/2021:  
- Mgr. Marii Hubálkovou 
- Mgr. Ondřeje Šebka 
- Ing. arch. Jaroslava Menšíka 
- Mgr. Vladimíra Martince 
- Petra Janatu 

b) náhradníky: Bc. Alenu Stehnovou, (RMO nerozhodla o dalších náhradnících) 
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

6)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 6. prosince 2021 ve 14:30 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
Termín: 22. 11. 2021 

 
 

7. 
Diskuse 

 

Usnesení č. 634 62/11/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
p o v ě ř u j e 
tajemnici k zajištění plnění usnesení č. 551 (55/06/21) ze dne 14. 6. 2021. Zajištění otevírání 
sportovního hřiště v parku Na Špici po celý týden (Po – Ne) pro zimní období (od 1. 11. do 
30. 4.) v době od 10 hod do 16.30 hod. 
 
 


