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

 
 

Přehled usnesení 
z 19. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 29. 8. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Alena Stehnová, Ondřej Šebek, Vladimír Martinec, Jaroslav Menšík 
 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni: 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 19. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření žádosti o přímý prodej nebytového prostoru 

3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019 

4. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

5. Dotace z rezervy starostky 

6. Program 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 9. 2019 

7. Vyjádření k žádosti o udělení výjimky ze zákazu užívání a provozování zábavní 

pyrotechniky 

8. Diskuze 

 
Program 19. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 19. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 18. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 19. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 19. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 168 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou části p. p. č. 644/3 o výměře 0,8 m2 v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, za účelem stavby 
2 anglických dvorků u domu č. p. 555 ul. Bubeníkova. 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 169 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 1718/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti EUC Klinika a.s., IČO 60917415, se sídlem Libušina 203, 535 01 Přelouč, 
za účelem umístění 2 ks stojanů pro jízdní kola. 

Upozornění: 
Pro umístění pevné překážky na místní komunikaci je nutné předchozí povolení silničního 
správního úřadu odboru dopravy a životního prostředí ÚMOI. 
 
 
BOD 1.3 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem částí pozemků označených jako st. p. č. 896 o výměře cca 12 m2, p. p. č. 134/47 
o výměře cca 118 m2, vše v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 

Zdůvodnění: 
Nedoporučujeme prodávat majetek města. 
 
 
BOD 1.4 

Usnesení č. 170 19/08/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem částí pozemků označených jako p. p. č. 621/2 o výměře cca 20 m2, p. p. č. 
623/10 o výměře cca 32 m2, p. p. č. 717/42 o výměře cca 14 m2 a p. p. č. 717/41 o výměře 
cca 18 m2, vše v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - navrhovaná kupní cena cca 100.000,- Kč. 
 
 
BOD 1.5 

Usnesení č. 171 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
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se zřízením služebností dle níže uvedených návrhů na usnesení dle bodu 1 a 2:  

1. zřízení služebností  
- umístění a provozování komunikace k pozemkům označeným jako st. p. č. 10951 a 

p. p. č. 361/5, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70 89 00 05, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za jednorázovou 
náhradu 1.000,- Kč + DPH v případě, že zřízení služebnosti bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, spočívající v právu strpět umístění a provozování stavby místní 
komunikace (komunikace č. 011227451 okolo stavby zdymadla) po celou dobu její fyzické 
a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace, ve prospěch statutárního 
města Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 8723-8/2018;  

- umístění konstrukce mostu a služebností umístění a provozování komunikace 
k pozemkům označeným jako st. p. č. 10849 a p. p. č. 2774/63, vše v k. ú. Pardubice, 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, 
státní podnik, IČO 70 89 00 05, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové – Slezské Předměstí, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč + DPH v případě, 
že zřízení služebnosti bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, spočívající v právu 
strpět umístění stavby mostu (objekt M 123 Lávka Na Špici) po celou dobu jeho fyzické 
a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcemi mostu a spočívající v právu strpět 
umístění a provozování stavby místní komunikace (č. 561056111) po celou dobu její 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění 
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace, 
ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem 
č. 8724-8/2018;  

- umístění konstrukce mostu a služebností umístění a provozování komunikace 
k pozemkům označeným jako p. p. č. 103/18, p. p. č. 103/19, p. p. č. 677/2 a p. p. č. 
2774/3, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70 89 00 05, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za jednorázovou 
náhradu 1.000,- Kč + DPH v případě, že zřízení služebnosti bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, spočívající v právu strpět umístění stavby mostu (objekt M 113 Lávka 
u lázní přes Chrudimku) po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd 
na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, 
resp. rekonstrukcemi mostu a spočívající v právu strpět umístění a provozování stavby 
místní komunikace (č. 243424411) po celou dobu její fyzické a právní životnosti, 
vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených 
s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace, ve prospěch statutárního města 
Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 8725-8/2018;  

- stezky a cesty k pozemkům označeným jako st. p. č. 10620/1, st. p. č. 10650/1 a st. p. č. 
10650/4, vše v k. ú. Pardubice, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč + DPH v případě, že 
zřízení služebnosti bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, ve prospěch České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70 
89 00 05, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 

Služebnosti budou zřízeny in personam a na dobu neurčitou.    

2. zřízení služebností 
- umístění konstrukce mostu a umístění a provozování komunikace k pozemku 

označenému jako p. p. č. 2774/59 v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice, spočívající v právu strpět umístění stavby mostu (objekt M 123 Lávka Na Špici) 
po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemek za účelem 
provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcemi mostu 
a spočívající v právu strpět umístění a provozování stavby komunikace (č. 561056111) 
po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemek za účelem 
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provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí 
komunikace, ve prospěch vlastníka a dalšího vlastníka mostu a komunikace, v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem č. 8724-8/2018;  

- umístění konstrukce mostu a služebnosti umístění a provozování komunikace 
k pozemku označenému jako p. p. č. 2774/55 v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice spočívající v právu strpět umístění stavby mostu (objekt M 113 Lávka u 
lázní přes Chrudimku) po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd 
na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, 
resp. rekonstrukcemi mostu, a spočívající v právu strpět umístění a provozování stavby 
komunikace (č. 243424411) po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování 
a vjezd na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami 
a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace, ve prospěch vlastníka a dalšího vlastníka 
mostu a komunikace v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 8725-8/2018.  

Služebnosti budou zřízeny bezplatně, in rem a na dobu neurčitou.  
 
 
BOD 1.6 

Usnesení č. 172 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako st. p. č. 
10836, p. p. č. 504/22, p. p. č. 2774/3, p. p. č. 2774/61, p. p. č. 2774/64, p. p. č. 2783/58, 
p. p. č. 3787/2, vše 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, v rozsahu geometrického plánu č. 9061-
180/2019, za účelem uložení a provozování budovaného souboru veřejného osvětlení a 
kabelů NN v rámci realizace akce „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN-PD“, 
ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího 
vlastníka inženýrské sítě, za jednorázovou úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 
35,- Kč/m2 plochy věcného břemene. 
 
 
BOD 1.7 

Usnesení č. 173 19/08/19    (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 zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 3884/15, p. p. č. 3884/16, p. p. č. 2981/18, p. p. č. 3885/2, p. p. č. 
3885/3, p. p. č. 3885/5, p. p. č. 3885/7 vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, ve prospěch Statutárního města 
Pardubice, zast. odborem dopravy, za účelem uložení a provozování kabelů k světelnému 
signalizačnímu zařízení v rámci investiční akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“, 
za jednorázovou úplatu ve výši 31,62 Kč/bm +DPH u p. p. č. 3884/16 (2 m), p. p. č. 2981/18, 
p. p. č. 3885/2, p. p. č. 3885/3, p. p. č. 3885/5, ve výši 105,39 Kč/bm+DPH u p. p. č. 3884/15, 
p. p. č. 3885/7,ve výši 52,69 Kč/bm+DPH u p. p. č. 3884/16 (13 m), vše v k. ú. Pardubice. 
 
 
BOD 1.8 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 3, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
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s umístěním 1 ks informativního nosiče – výlepového válce EGR410-EGERO o rozměru 
plakátovací plochy 7,8 m2 na části pozemku označeného jako p. p. č. 2664/5 v k. ú. 
Pardubice a 1 ks informativního nosiče – výlepového válce EGR410-EGERO o rozměru 
plakátovací plochy 7,8 m2 na části pozemku označeného jako p. p. č. 2583/10 v k. ú. 
Pardubice společnosti Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté 
Anežky České 28, Pardubice. 

Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme - stejné žádosti byly zamítnuty v minulém roce. Doporučujeme řešit až po 
ukončení správní žaloby a vyřešení podání u Krajského úřadu Pardubického kraje. Jako 
prvotní musí být vydáno správní rozhodnutí silničního správního úřadu ODŽ UMOI a 
následně v kladném případě uzavřena nájemní smlouva. 
 
 

2. 
Vyjádření žádosti o přímý prodej nebytového prostoru 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 0, zdrž. 4) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s přímým prodejem obchodních prostor - nebytového prostoru v přízemí budovy čp. 414 
Sladkovského ul., Pardubice, stávajícímu nájemci - společnosti Bosý Bod s. r. o., 
IČ 06690556, se sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

Zdůvodnění: 
Vzhledem k okolnostem sděleným současným nájemcem doporučujeme nerealizovat prodej 
tohoto objektu v režimu zbytného majetku města a dodržet tak dlouhodobou nájemní 
smlouvu. 
 
 

3. 
Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019 

 
Usnesení č. 174 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

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

vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019, 
b) ukládá  

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 
Termín: 11. 9. 2019 
Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

 
 

4. 
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Usnesení č. 175 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

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

s návrhem 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019, 
b) s c h v a l u j e 

pokrytí položky „Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí ve výši 750 000,- Kč z rezervy rozpočtu, 
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c) u k l á d á 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

Termín: 11. 9. 2019 
Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

 
 

5. 
Dotace z rezervy starostky 

 
Usnesení č. 176 19/08/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 1) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z rezervy starostky ve výši 7 500 Kč společnosti Barocco sempre 

giovane, o. p. s., se sídlem Sukova třída 1260, Pardubice, IČ 28813201, na jarní 
abonentní cyklus koncertů Barocco sempre giovane 2019, který se uskutečnil 
v evangelickém kostele v Pardubicích v období ledna až června 2019, 

b) poskytnutí dotace z rezervy starostky ve výši 7 500 Kč společnosti Barocco sempre 
giovane, o. p. s., se sídlem Sukova třída 1260, Pardubice, IČ 28813201, 
na „Slavnostní závěrečný koncert 41. Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 
2019“, který se uskutečnil v Sukově síni Domu hudby dne 28. 4. 2019.   

 
 

6. 
Program 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 9. 2019 

 
Usnesení č. 177 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 11. 9. 2019: 

1. Zpráva starostky o činnosti  
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019 
3. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 (Rozpočtové opatření č. 13) 
4. Návrh nové OZV, kterou se vydává Statut města Pardubic 
5. Zřízení zpravodajského webu s názvem „www.pardubickajednicka.cz“ 
6. Kontrolní zpráva č. 4 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
7. Diskuze 
 
 

7. 
Vyjádření k žádosti o udělení výjimky ze zákazu užívání a provozování 

zábavní pyrotechniky 
 
Usnesení č. 178 19/08/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
r o z h o d l a 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 13/2006, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 1/2010, č. 6/2010 č. 14/2011, č. 5/2012, 
č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, 
č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č, 2/2019 o veřejném pořádku tak, že uděluje 



7 

 

výjimku ze zákazu užívání a provozování zábavní pyrotechniky žadateli Aleně Bibrové, 
nar. 24. 12. 1970, trvale bytem Břehy, Štěpánkova 132, při ohňostroji, který se uskuteční dne 
7. 9. 2019 od 21:30 h do 21:40 h v rámci svatby v restauraci Cartellone v Pardubicích. 
Odpaliště ohňostroje bude umístěno v ulici U Stadionu, v bezpečné vzdálenosti od zástavby i 
zeleně. Jedná se o malý hobby ohňostroj do 10 kg trhaviny, odpal provede profesionál 
v oboru zábavní pyrotechniky Ondřej Bibr, IČ: 60160934, trvale bytem Svojšice 47.  
 
 

20. schůze rady městského obvodu Pardubice I 
se uskuteční v pondělí 23. 9. 2019 v 15 hodin v kanceláři starostky. 

 
 
Zápis vyhotoven dne 29. 8. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
(jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

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


