Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I
U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE
Č. j.
Ev. č.
Spis. zn.

UMOI//2887/2021/KÚ/SEKR/Mt
7596/2021
1577/2021

Pozvánka
na 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I,
které se uskuteční
ve středu 23. června 2021 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828.

Program jednání:
1.

Prezentace – Bělobranské nám. a ul. 17. listopadu

2.

Prezentace – terminál B (p. Chvojka)

3.

Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I

4.

Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020

5.

Úprava rozpočtu dle pokynů MMP – Rozpočtové opatření č. 2

6.

Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2020 - Rozpočtové opatření č. 3

7.

Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021 Rozpočtové opatření č. 4

8.

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 - (rozpočtové opatření č. 5 – 18)

9.

Kontrolní zpráva č. 11 o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu

10. Diskuze

Bc. Alena Stehnová
starostka městského obvodu Pardubice I

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Předkladatel:

Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpracoval:

Bc. Alena Stehnová, starostka

Číslo zprávy:
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Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu
Pardubice I.
Důvodová zpráva:

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Předkladatel:

Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I

Zpracoval:

Martina Tomanová, OE

Projednáno:

ve finančním výboru dne 15. 6. 2021

Číslo zprávy:
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Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje

celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2020 bez výhrad dle
předloženého návrhu.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 11.12.2019 rozpočet MO Pardubice I na rok
2020. Celkový objem rozpočtu činil Kč 63.3139 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena
ve výši Kč 846,9 tis. V průběhu roku byly schváleny celkem 4 změny rozpočtu a finanční
vypořádání za rok 2019. Objem rozpočtu po 4. změně činil Kč 66.978,2 tis., z toho rezerva
rozpočtu Kč 6.541,5 tis.

1.

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2020

V roce 2020 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů:
• daňové příjmy
• nedaňové příjmy
• přijaté dotace.
Plnění příjmů v roce 2020 se vzhledem k celkovému plnění ve výši 108,64 % jeví jako
úspěšné, je však nutno zohlednit významný pokles podílu dle statutu, který byl proveden 4
změnou rozpočtu. Celkový propad tohoto nejvýznamnějšího příjmu činí Kč 5.988,5 tis. Rovněž
nebyly vyplaceny příjmy z reklamních zařízení rozpočtované ve výši Kč 370 tis., ty však budou
zahrnuty ve finančním vypořádání.
1.1 Daňové příjmy
Daňové příjmy byly plněny na 108,64 % (rozpočtované Kč 47.120,4 tis., skutečné
Kč 51.191 tis.), z toho:
• podíl na dani z přidané hodnoty – transfery z MmP
- celkové plnění Kč 36.531,9 tis. oproti rozpočtu Kč 33.450,4 tis. (tj. na 108,6 %).
z toho:
- podíl na státní správě ve výši Kč 13.998,7 tis. (tj. na 106,94%)

•

- podíl na životním prostředí ve výši Kč 23.987 tis. (tj. na 106,93 %)
- podíl na dopravě ve výši Kč 9.529 tis. (tj. na 106,93 %)
- odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 10.968,4 tis. (tj. na 100 %)
- transfer do rozpočtu města na úhradu pověřence GDPR ve výši Kč 72,6 tis. (tj. na 100 %)
- transfer do rozpočtu města – Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa
ve výši Kč 3.783,8 tis. (tj. na 100 %)
poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 14.659 tis. oproti rozpočtu
Kč 13.670 tis. (tj. na 107,24 %): z toho:
správní poplatky na 62,09 % (Kč 322,9 tis.).
místní poplatky plněny na 109,02 (Kč 14.336,2 tis.)
z toho: - místní poplatek ze psů na 76,51%
- místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 175,44 %
- místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 61,15 %
- místní poplatek za TKO na 102,09 %.

1.2 Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 1.030 tis., plněny byly na 68,94 %, tj. ve
výši Kč 710,1 tis. Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši Kč 426,2 tis.,
tj. 106,6 % rozpočtované částky.
Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 101,9 tis. (tj. 50,97 % rozpočtovaného příjmu).
Další příjmovou položkou činil příjem z vlastní činnosti – z prodeje dřeva a vyfrézovaného
asfaltu včetně příjmů za přefakturované náklady za poskytnutou stravu pro pracující
odsouzené a příjmů z reklam ve Zpravodaji MO v celkové výši Kč 305,8tis. (tj. 95,57 %). Příjem
z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 191,8 tis. (tj. 54,81 %). Zde se projevuje
dlouhodobý pokles.
Tradičním příjmem jsou také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 31,7 tis. (52,78 %
rozpočtované částky). Pokels zde je způsoben epidemiologickou situací, resp. z důvodu
vládních omezení.
Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 5,67 % rozpočtované částky (tj. na Kč
1.700 tis.).
Plnění položky „příjmy z úroků“ dosáhlo výše Kč 77,1 tis. (110,2 % rozpočtované částky).
1.3 Přijaté dotace
MO byl v roce 2020 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů
a dotace z rozpočtu Pardubického kraje na nákup tlakových lahví pro JSDH. Celkové plnění
přijatých dotací činilo Kč 727,3 tis., tj. 100 % rozpočtované částky.
Dotace byly v r. 2020 plněny takto:
- dotace na volby do zastupitelstev krajů na 100 % (ve výši Kč 727,3 tis.)
- dotace z Pk na nákup tlakových lahví pro JSDH na 100 % (ve výši Kč 20 tis.).

2.

ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2020

Výdaje byly v roce 2020 vyčerpány na 73,19 %. V absolutním vyjádření to znamená částku
ve výši Kč 49.022,7 tis. z rozpočtovaných Kč 66.978,2tis.
Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:
• kapitola 14 - Vnitřní správa – 81,20 %
• kapitola 15 - Životní prostředí – 80,97 %
• kapitola 27 - Doprava – 83,11 %
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 100,00 %
• kapitola 34 - Kultura – 73,24 %.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce byly:
• Oprava ul. Sezemická – Kč 3.500,00 tis.
• Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa ve výši Kč 3.783,8 tis. –
financováno prostřednictvím transferu MmP.

3.

FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2020 počítal s financováním ve výši Kč 7.655,00 tis., což
představovalo kladné zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve výši Kč 8.500,00 tis.
a mínusový zálohový příděl z vyplacených mzdových výdajů na zaměstnance a uvolněné
členy zastupitelstva do sociálního fondu ve výši Kč 845,00 tis. Zálohový příděl do sociálního
fondu byl v průběhu roku zvýšen na Kč 928,99 tis. Při I. změně rozpočtu a při finančním
vypořádání za rok 2019 bylo zapojení nevyčerpaných prostředků navýšeno o zůstatek
bankovních účtů k závěru roku 2020 a o zdroje z finančního vypořádání s městem Pardubice
za rok 2019 na hodnotu v celkové výši Kč 19.029,5 tis. Skutečný zálohový příděl z rozpočtu
do sociálního fondu činil Kč 363 tis.
Výsledný konečný zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2020 činil Kč 22.272,2,4 tis.

4.

HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2020 činil Kč 845 tis. a upravený rozpočet činil
k 31.12.2020 celkem Kč 929 tis. Skutečné zdroje sociálního fondu (zůstatek 2019 + zálohový
příděl + úroky) činily v roce 2020 částku ve výši Kč 607,5 tis. a skutečné výdaje částku ve výši
Kč 398,5 tis. Výsledný konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020 činil Kč 209 tis.

5.
•
•
•
•
•
•
•

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

K 31.12.2020 evidujeme majetek ve výši:
Dlouhodobý hmotný majetek (022) v hodnotě Kč 6.591,00 tis. Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě Kč 4.398,00 tis. Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) v hodnotě Kč 300,10 tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek (013) v hodnotě Kč 64, tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci (901+902) v hodnotě Kč 948,00 tis. Kč
Kulturní předměty v hodnotě 45,60 tis. Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) – 5.324,6
V průběhu roku 2020 byl vyřazen majetek v celkové výši Kč 3.113,00 tis. Kč

6.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO PARDUBICE I ZA ROK 2020

Krajský úřad Pardubického kraje provedl v říjnu 2020 a v dubnu 2021 přezkoumání
hospodaření ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na
ekonomickém odboru UMO Pardubice I.
Účetní závěrka MO Pardubice I za rok 2020 bude předložena ke schválení jako součást
účetní závěrky Statutárního města Pardubice za rok 2020 na jednání ZmP.
Přílohy: Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020 – tabulky

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Předkladatel:

Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I

Zpracoval:

Martina Tomanová, OE

Projednáno:

ve finančním výboru dne 15. 6. 2021

Číslo zprávy:
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Úprava rozpočtu dle pokynů MMP – Rozpočtové opatření č. 2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu dle pokynů MMP. Rozpočtové opatření zahrnuje
na příjmové straně rozpočtu zrušení minusových položek „Odvod části poplatku za TKO“
ve výši Kč -10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši
Kč -622.000,00 a přejmenování kapitoly 4 na „Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace“,
přičemž v této kapitole zřizujeme novou položku „Finanční vypořádání s MMP“, prozatím
v nulové výši. Na výdajové straně rozpočtu zřizujeme novou kapitolu „Odeslané konsolidační
transfery“ a rozpočtujeme na ni položky „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši
Kč 10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši Kč 622.000,00;
Důvodová zpráva:

Na základě pokynu Magistrátu města Pardubic je nutno provést rozpočtové opatření
– úpravu rozpočtu. Jedná se o změnu čistě technickou, kdy příjmy a výdaje, které
mají charakter transferu, vyjma podílu na daních, budou nadále rozpočtovány a
účtovány na konsolidačních položkách a zobrazovány na příjmové a výdajové straně
rozpočtu, nikoliv kompenzačně na příjmové straně rozpočtu. Zálohový příděl do
sociálního fondu nadále nebude realizován minusem na příjmové straně rozpočtu
prostřednictvím financování, ale rovněž prostřednictvím konsolidačních položek.
Úpravu provádíme takto:
Příjmová strana rozpočtu:
• Přejmenování kapitoly 4 – nově „Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace“
a zřízení nové položky „Finanční vypořádání s MMP“, prozatím v nulové výši.
•
•

Zrušení položky „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši Kč – (minus)10.937.300,00
v kapitole 1 – Příjmy běžné daňové
Zrušení položky „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši Kč –(minus)
622.000,00 ve Financování

Výdajová strana rozpočtu:

•
•
•

Zřízení nové kapitoly – Odeslané konsolidační transfery
Zřízení nové položky „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši Kč 10.937.300,00
v kapitole Odeslané konsolidační transfery
Zřízení nové položky „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ v kapitole
Odeslané konsolidační transfery ve výši Kč 622.000,00

V důsledku tohoto rozpočtového opatření se zvyšuje celkový objem rozpočtu o
11.559.300,00 Kč. Jedná se však o změnu optickou, vzniklou změnou metody
rozpočtování, faktický objem rozpočtovaných prostředků a jejich určení se nijak
nemění.

Příloha
Úprava rozpočtu - tabulky

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Předkladatel:

Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I

Zpracoval:

Martina Tomanová, OE

Projednáno:

ve finančním výboru dne 15. 6. 2021

Číslo zprávy:
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Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 - rozdělení přebytku roku 2020 dle předloženého návrhu. Finanční
vypořádání provádíme takto: Na příjmové straně rozpočtu navyšujeme položku „Finanční
vypořádání s MMP ve výši Kč 518,625,52 a v části „Financování“ navyšujeme položku
„Zapojení prostředků z roku 2020“ o Kč 19.014.155,84. Rezervu rozpočtu na výdajové straně
rozpočtu navyšujeme o Kč 19.193.867,62, položku „Zálohový příděl do sociálního fondu“
navyšujeme o Kč 383.913,74
Důvodová zpráva:
Hospodaření MO Pardubice I za rok 2020 skončilo zůstatkem na ZBÚ u Komerční banky, a.
s. ve výši 15.392.783,24 Kč a zůstatkem na účtech u Equabank, a. s. ve výši 6.879.372,60 Kč
tzn. v celkové výši Kč 22.272.155,84.
Dále je nutno zohlednit finanční vypořádání s městem Pardubice, jehož výsledkem je navýšení
zdrojů pro MO Pardubice I o částku v celkové výši 518.625,52 Kč k rozdělení v rámci
finančního vypořádání roku 2020 tak vychází částka ve výši Kč 22.790.781,36.
Z této částky bylo ovšem již ve schváleném rozpočtu MO na rok 2021 zapojeno z přebytku
Kč 3.258.000,00.
Ke konečnému rozdělení tedy zbývá Kč 19.532.781,36.
Vyúčtování zálohového přídělu do sociálního fondu za rok 2020 činí Kč 338.913,74, přesné
vyčíslení je uvedeno v 1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu.
Na příjmové straně rozpočtu zřizujeme v kapitole 4 novou položku „Finanční vypořádání
s MMP“ ve výši Kč 518.625,52 a o stejnou částku zvyšujeme rezervu rozpočtu na výdajové
straně rozpočtu.
V oddíle „Financování“ navyšujeme položku „Zapojení prostředků z roku 2020“ o Kč
19.014.155,84.
Na výdajové straně rozpočtu navyšujeme položku „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního
fondu“ o Kč 338.913,74 představuje dodatečný zálohový příděl z roku 2020.

Na finanční vypořádání navazuje 1. změna rozpočtu, kde bude provedeno další rozdělení
vypořádaných finančních prostředků na konkrétní položky.

Přílohy
Návrh rozdělení přebytku roku 2020 – tabulka
Finanční vypořádání MO Pardubice I za rok 2020 - tabulky

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Číslo zprávy:

Předkladatel:

Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I

Zpracoval:

Martina Tomanová, OE

Projednáno:

ve finančním výboru dne 15. 6. 2021
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Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021 Rozpočtové opatření č. 4
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 - 1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 dle
předloženého návrhu
Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 20 21
Údaje jsou v Kč

ZDROJE
Schválený rozpočet
soc. fondu

Rozpočet po
aktualizaci SF

208
622
338
1

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2020
Zálohový příděl v roce 2021
Dodatečný příděl za rok 2020
Úroky z účtu

100 000,00
622 000,00
0,00
1 000,00

961,55
000,00
913,74
000,00

108 961,55
0,00
338 913,74
0,00

Zdroje celkem:

723 000,00 1 170 875,29

447 875,29

140
400
25
40
30
60
3
25

0,00
24 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
377 875,29

VÝDAJE
Příspěvek na reprezentaci
Příspěvek na stravování
Dary při významných životních situacích
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby
Poplatky z účtu
Rezerva
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Důvodová zpráva:
Aktualizujeme skutečný zůstatek na účtu sociálního fondu z roku 2019, kdy ve schváleném
rozpočtu na rok 2020 byl rozpočtován očekávaný zůstatek z roku 2019 ve výši Kč 100 000,-.
Skutečný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2020 činil Kč 208.961,55. Rozdíl mezi

očekávaným a skutečným zůstatkem činil Kč 108.961,55.

Zároveň došlo k vyúčtování zálohového přídělu do sociálního fondu za rok 2020 v rámci
finančního vypořádání za rok 2020, na základě kterého dochází k navýšení přídělu do
sociálního fondu – celkový zálohový příděl za rok 2020 měl činit Kč 701.913,74, bylo
převedeno Kč 363.000,00, vyúčtování tedy činí Kč 338.913,74.

Výpočet zálohového přídělu:

Zaměstnanci (úřad + pracovní skupina):
Uvolněný člen zastupitelstva:
Celkem:
Zálohový příděl - 5,8% dle směrnice:
Převedeno v roce 2020:
Vyúčtování:

11 157 351,00
944 610,00
12 101 961,00
701 913,74
-363 000,00
338 913,74

Celková aktualizace se tak projeví zvýšením zdrojů sociálního fondu o Kč 447.875,55.
Na výdajové straně rozpočtu sociálního fondu o tuto částku zvyšujeme:
• Rezervu rozpočtu sociálního fondu o Kč 377.875,29.
• Poplatky z účtu o Kč 1.000,00 – vycházíme z čerpání roku 2020, kdy bylo na poplatcích
za vedení účtu uhrazeno více než původně rozpočtované Kč 3.000,00.
• Položku „příspěvek na stravování“ o Kč 24.000,00 - v roce 2020 nebyla omylem
poslána z hlavního rozpočtu listopadová dávka finančních prostředků na stravenky.
Abychom skutečnost uvedli do pořádku, bylo nutno poslat ji v letošním roce.
• Položku „Dary při významných životních situacích“ o Kč 45.000,00 z důvodu ukončení
pracovního poměru zaměstnance a jeho následného odchodu do starobního důchodu,
v souladu se Směrnicí č. 10/2017.

Rezerva rozpočtu sociálního fondu bude činit po aktualizaci celkem Kč 402.875,29.

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Předkladatel:

Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I

Zpracoval:

Martina Tomanová, OE

Projednáno:

ve finančním výboru dne 15. 6. 2021

Číslo zprávy:
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Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 (rozpočtové opatření č. 5 – 18)
První změna rozpočtu navazuje na finanční vypořádání a zahrnuje tato rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 5
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I

schvaluje

provedení rozpočtového opatření č. 5. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 14 – na položce Vnitřní správa na položce „Provoz
ÚMO I“ o Kč 50.000,00 Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Navýšení objemu prostředků je nutné z důvodu nákupu respirátorů a dezinfekčních
prostředků.
Rozpočtové opatření č. 6
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I

schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 6. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení
objemu rozpočtovaných prostředků v kapitole 14 – Vnitřní správa na položce Provoz
JSDH o Kč 60.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se o zvýšení rozpočtovaných prostředků na zajištění běžného provozu jednotky (PHM,
drobný materiál, běžné opravy apod.).

Rozpočtové opatření č. 7
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I

schvaluje

provedení rozpočtového opatření č. 7. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Údržba Tyršovy sady
o Kč 800.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se o zvýšení rozpočtovaných prostředků tak, aby byla ve standardní kvalitě a dle
uzavřených smluv zajištěna péče o Tyršovy sady. Kč 400 tis. je potřeba k dorovnání dle
uzavřené smlouvy, Kč 170 tis. dorovnání inflace, Kč 130 tis. na zajištění odpadového
hospodářství a Kč 200 tis na antivandalské prvky k dětskému hřišti (ocelová síť).
Rozpočtové opatření č. 8
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 8. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Údržba prostoru
Přednádraží o Kč 80.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Tento krok je nezbytný z důvodu provedení akutní opravy fontány, se kterou nebylo při
sestavování rozpočtu na rok 2021 počítáno.
Rozpočtové opatření č. 9
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 9. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Odpady o Kč
200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se o přistavení kontejnerů na ruční sběr odpadu, které jsou umístěny v parku Na Špici.
Rozpočtové opatření č. 10
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 10. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení
objemu rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Fontány a
zavlažovací systémy o Kč 200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Posílení této položky je nezbytné vzhledem k nutnosti neplánovaných oprav a údržby fontán.

Rozpočtové opatření č. 11
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 11. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Zahradní mobiliář a
herní prvky o Kč 180.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Z těchto finančních prostředků bude zakoupena herní sestava na dětské hřiště na sídlišti
nábřeží Závodu míru.
Rozpočtové opatření č. 12
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 12. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Operativní údržba a
úklid obvodu o Kč 200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Z těchto finančních prostředků bude zakoupena mechanizace, např. sekačka, fukar apod.
Stávající stroje již není možné opravit a je nutná výměna.
Rozpočtové opatření č. 13
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 13. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Péče o zeleň o Kč
200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu zeleně, nákup materiálu a ochranných
pracovních pomůcek pro zahradnice.
Rozpočtové opatření č. 14
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 14. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 27 – Doprava na položce Opravy a udržování
komunikací o Kč 2.000.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na základní opravy a údržbu komunikací a dále na opravu
povrchu vozovky Sukovy třídy a ulice kpt. Bartoše.

Rozpočtové opatření č. 15
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 15. Předmětem rozpočtového opatření je zřízení nové
položky „Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká“ ve výši Kč
6.000.000,00 v kapitole 27 - Doprava. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se o druhou etapu rekonstrukce této lokality.
Rozpočtové opatření č. 16
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 16. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 27 – Doprava na položce „Projektové dokumentace“ o
Kč 500.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Jedná se projektové dokumentace ve vazbě na aktuální plán rozvoje MO.
Rozpočtové opatření č. 17
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 17. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu
rozpočtovaných prostředků v kapitole 34 – Kultura na položce Akce pořádané MO I o Kč
45.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení počtu plánovaných koncertů z 10 na 12, dále
je nutno zohlednit poplatek OSA a vyhrazená parkovací stání pro účinkující.
Přehled koncertů:
Datum
Účinkující

Cena koncertu

02.06.2021

Pernštejnka

6 000,00 Kč

09.06.2021

Pardubická šestka

5 000,00 Kč

16.06.2021

Živaňanka

6 000,00 Kč

23.06.2021

KV Band

3 200,00 Kč

14.07.2021

DO Jana Kvíčaly

5 000,00 Kč

21.07.2021

Apalucha

4 000,00 Kč

28.07.2021

Živaňanka

6 000,00 Kč

11.08.2021

DO Jana Kvíčaly

5 000,00 Kč

18.08.2021

DO Kulturního domu města Holic

5 000,00 Kč

25.08.2021

Folk Stones

3 500,00 Kč

01.09.2021

KV Band

3 200,00 Kč

08.09.2021

Pernštejnka

6 000,00 Kč

Celkem:

57 900,00 Kč

Poplatek OSA nelze vyčíslit předem, hradí se až po odehrání všech produkcí.
Rozpočtové opatření č. 18
Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo MO Pardubice I
a) s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření č. 18. Předmětem rozpočtového opatření je vytvoření
nové položky „Dotace VČD“ ve výši Kč 40.000,00 v kapitole 34 – Kultura.
b) s c h v a l u j e
v příslušné veřejnoprávní smlouvě podmínit vyplacení finančních prostředků
uskutečněním představení a finanční prostředky vyplatit až po odehrání posledního
představení.
c) s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Východočeským divadlem
Pardubice, IČ: 00088358.
Termín: do 30. 9. 2021
Zodpovídá: Martina Tomanová
Na základě žádosti Východočeského divadla Pardubice zřizujeme novou položku „Dotace
VČD“ ve výši Kč 40.000,00 v kapitole 34 - Kultura. Žadatel využije poskytnuté finanční
prostředky na představení Noc na Karlštejně, které se bude konat na Kunětické hoře
v červnu až srpnu 2021. Z dotace bude uhrazen nájem Kunětické Hory. Potřebnou částku
pokrýváme z rezervy rozpočtu.
Rekapitulace 1. změny rozpočtu:
Kapitola / Položka

Rezerva rozpočtu po FV
19 883 867,62

Kapitola 14 - Vnitřní správa
Provoz UMO I

50 000,00

Provoz JSDH

60 000,00

Kapitola 15 - Životní prostředí
Údržba Tyršovy sady
Údržba prostoru Přednádraží
Péče o zeleň
Odpady

800 000,00
80 000,00
200 000,00
200 000,00

Fontány a zavlažovací systémy
Zahradní mobiliář a herní prvky

200 000,00
180 000,00

Operativní údržba a úklid obvodu

200 000,00

Kapitola 27 – Doprava
Opravy a udržování komunikací
Projektové dokumentace
Rekonstrukce VNB ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká
Kapitola 34 – Kultura

2 000 000,00
500 000,00
6 000 000,00

Akce pořádané MO I

45 000,00

Dotace VČD

40 000,00

Snížení rezervy rozpočtu o Kč

-10 555 000,00

Zůstatek rezervy rozpočtu

9 328 867,62

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

Zpráva pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Termín jednání:

23. 6. 2021

Předkladatel:

Ing. Dominik Bečka, předseda KV

Zpracoval:

Pavlína Stuchlíková a Kontrolní výbor

Projednáno:

v Kontrolním výboru dne 16. 6. 2021

Číslo zprávy:
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Kontrolní zpráva č. 11 o plnění usnesení RMO Pardubice I
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního
výboru dne 16. 6. 2021.
Byla provedena kontrola usnesení Rady MO Pardubice I ke dni 16. 6. 2021 s následujícím
výsledkem:
Návrh usnesení:
Rada MO Pardubice I
1. s o u h l a s í
s předloženou Kontrolní zprávou č. 11 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I,
2. p o n e c h á v á v d l o u h o d o b é e v i d e n c i
usnesení č. 497, 510, 511, 513
3. p o n e c h á v á v e v i d e n c i
usnesení č. 61, 62, 347, 443
4. v y ř a z u j e z e v i d e n c e
usnesení č.
volební období 2014 - 2018: 625
volební období 2018 - 2022: 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 512, 513
Důvodová zpráva
AD 2. Rada MO Pardubice I ponechává v dlouhodobé evidenci tato usnesení:
Usnesení č. 497
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 25/2020 ze dne 30. 12. 2020, uzavřené
s poskytovatelem – společností Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803,
Pardubice, IČ 25262572, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 510
54/05/21
(pro 3, proti 1, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
schvaluje
směrnici č. 12/2021 - Zadávací řád veřejných zakázek s účinností od 25. 5. 2021, která
stanovuje závazná pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek Městským obvodem
Pardubice I v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Starostka odmítla směrnici podepsat.
Usnesení č. 511
54/05/21
(pro 3, proti 0, zdrž. 1)
Rada MO Pardubice I
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2021 změnu organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice,
který je součástí tohoto usnesení.
II. s t a n o v u j e
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců Statutárního
města Pardubic – městského obvodu Pardubice I na 37 zařazených do Úřadu městského
obvodu Pardubice I, a to s účinností od 1. 7. 2021. Do tohoto celkového počtu se
nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří
zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
IV. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2021 změnu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Organizačního řádu Úřadu
městského obvodu Pardubice I, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení.
V. u k l á d á
tajemnici Úřadu městského obvodu Pardubice I
1. realizovat změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I dle tohoto
usnesení;
2. provést příslušné pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení (změny
pracovních smluv apod.).
Usnesení č. 513
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
r o z h o d l a,
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění,
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Údržba živých plotů na území MOI“ Františku
Remešovi, Kladina 56, 533 04 Sezemice, IČ: 72955601, dle smlouvy o dílo, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
AD 3. Rada MO Pardubice I ponechává v evidenci tato usnesení:
Usnesení č. 61
7/03/19
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
a) s o u h l a s í
s udělením výjimky z normového počtu parkovacích stání (9 ks) na 3 stání podél
východní fasády budoucí Galerie města Pardubic za podmínky, že Statutární město
Pardubice nejpozději do konce roku 2020 vyřeší parkování a režim dopravy v památkové
rezervaci a v území, které navazuje na areál automatických mlýnů,
b) p o ž a d u j e,
aby byl městský obvod přizván k přípravě podmínek řešení dopravy v klidu.

Usnesení č. 62
7/03/19
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I
a) n e m á p ř i p o m í n e k
k projektové dokumentací pro stavební řízení stavby „Adaptace obilného sila a parteru
v areálu Winternitzových automatických mlýnů“ na pozemcích p. č. 1617/3 (budova
bez čp. – obilné silo), p. č. 1617/3, 7416, 520/4, 5206, 520/6, 520/2, 1617/1, 1617/2, 5205
(úpravy parteru) a p. č. 527/1 (sjezd z komunikace), vše v k. ú. Pardubice,
b) s o u h l a s í
s udělením výjimky z normového počtu parkovacích stání (15 ks) na 2 stání, kolmé ke
komunikaci U Mlýnů dle situace C.4.1. za podmínky, že Statutární město Pardubice
nejpozději do konce roku 2020 vyřeší parkování a režim dopravy v památkové rezervaci a
v území, které navazuje na areál automatických mlýnů,
c) p o ž a d u j e,
aby byl městský obvod přizván k přípravě podmínek řešení dopravy v klidu.

Usnesení č. 347
36/06/20
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
ukládá
a) upravit provoz zpoplatnění užití části pozemku Statutárního města Pardubic č. 316/13 pro
odstavování motorových vozidel na provoz s ostrahou a fyzickým výběrem ceny
za odstavení vozidel,
b) předložit RMO nový ceník za odstavení vozidla na předmětném pozemku upravený
na částky shodné s Ceníkem placeného stání na místních komunikacích (LOKALITA II.)
Termín: 31. 8. 2020
Zodpovídá:
Poznámka: zatím jsme neobdrželi odpověď.
Usnesení č. 443
49/02/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
bere na vědomí
informaci o povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění
pozdějších předpisů, podat průběžné oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2020
nejpozději do 30. 6. 2021.

AD 4. Rada MO Pardubice I vyřazuje z evidence tato usnesení:
Usnesení č. 625
69/09/17
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
schvaluje
změnu směrnice č. 12/2017 - Zadávací řád veřejných zakázek s účinností od 5. 9. 2017, který
stanovuje závazná pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek Městským obvodem
Pardubice I v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Plnění usnesení: Nahrazuje Usnesení č. 510 54/05/21.

Usnesení č. 474
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na částech pozemků
označených jako p. p. č. 414/34, p. p. č. 409/244, p. p. č. 409/179, p. p. č. 409/175, p. p. č.
409/177, p. p. č. 473, p. p. č. 409/176, p. p. č. 456, p. p. č. 409/37, p. p. č. 409/36, p. p. č.

409/38, p. p. č. 469/1, p. p. č. 469/2, p. p. č. 468/2, p. p. č. 424/65, p. p. č. 424/66, p. p. č.
458/1, p. p. č. 457/11, p. p. č. 457/2, p. p. č. 424/64, p. p. č. 424/63, p. p. č. 424/62, p. p. č.
424/2, p. p. č. 409/39, p. p. č. 409/192, p. p. č. 409/27, p. p. č. 409/20, p. p. č. 409/189, st. p. č.
896, p. p. č. 409/21, p. p. č. 409/22, p. p. č. 409/23, p. p. č. 409/25, p. p. č. 409/30, p. p. č.
409/33, p. p. č. 409/34, p. p. č. 409/31, p. p. č. 409/48, p. p. č. 409/47, p. p. č. 409/46, p. p. č.
409/52, p. p. č. 409/45, p. p. č. 409/51, p. p. č. 409/54, p. p. č. 409/53, p. p. č. 409/44, p. p. č.
409/87, p. p. č. 409/32, p. p. č. 409/79, p. p. č. 409/81, p. p. č. 409/76, p. p. č. 409/75, p. p. č.
409/77, p. p. č. 409/82, p. p. č. 409/84, p. p. č. 409/80, p. p. č. 233/36, p. p. č. 233/4, p. p. č.
391/1, p. p. č. 129/15, p. p. č. 136/28, p. p. č. 129/16, p. p. č. 94/16, p. p. č. 95/1, p. p. č. 98/6,
p. p. č. 387/1, p. p. č. 136/23, p. p. č. 351/22, vše v k. ú. Studánka, p. p. č. 897/7, p. p. č.
902/2, p. p. č. 2731/8, p. p. č. 2731/9, p. p. č. 3679/5, p. p. č. 2981/9, p. p. č. 833/9, p. p. č.
2981/27, p. p. č. 3679/4, p. p. č. 2981/29, p. p. č. 849/1, p. p. č. 2981/24, p. p. č. 851/12, p. p. č.
831/3, p. p. č. 832/28, p. p. č. 832/29, p. p. č. 616/1, p. p. č. 619/5, p. p. č. 619/1, st. p. č. 6828,
p. p. č. 851/11, p. p. č. 854/1, p. p. č. 890/7, p. p. č. 2730/7, p. p. č. 882/41, vše v k. ú.
Pardubice, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se
sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, za účelem uložení a provozování
optické sítě v rámci stavby „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“, dle § 1257, (in
personam).

Usnesení č. 475
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na částech pozemků
označených jako p. p. č. 1718/1, p. p. č. 2787/3, st. p. č. 7388/1, vše v k. ú. Pardubice,
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9433-001/2020, spočívajícího v umístění a
provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení ve stávající trase uloženého
v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – nábřeží Závodu Míru – oprava a modernizace“
za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH.

Usnesení č. 476
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zvýšením výměry vypůjčených částí pozemků označených jako p. p. č. 723/1 z výměry 208
na výměru 229 m2, p. p. č. 723/34 z výměry 269 na výměru 361 m2, p. p. č. 723/52 z výměry
14 m2 na výměru 28 m2, p. p. č. 723/50 z výměry 6 m2 na výměru 8 m2, p. p. č. 723/29 z výměry
17 m2 na výměru 30 m2, vše v k. ú. Pardubice a s výpůjčkou části pozemku označeného jako
p. p. č. 723/33 o výměře 1 m2, v k. ú. Pardubice, za účelem vybudování nových parkovacích
míst, přístupových chodníků, rozšíření komunikace a revizních šachet kanalizace, v rámci
stavby „Polyfunkční dům Kamenec“.
Usnesení č. 477
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s převodem vybudovaného rozšíření přístupových chodníků komunikace na částech pozemků
označených jako p. p. č. 723/1 o výměře 21 m2, p. p. č. 723/34 o výměře 92 m2, p. p. č. 723/52
o výměře 14 m2, p. p. č. 723/50 o výměře 6 m2, p. p. č. 723/29 o výměře 13 m2, p. p. č. 723/33
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, dle
schváleného bodu II usnesení č. R/3933/2020.

Usnesení č. 478
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na částech pozemků označených
jako p. p. č. 608/9, p. p. č. 609/4, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým
plánem č. 9789-6164/2020, spočívajícího v provozování nově vybudovaného plynárenského
zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS HAV Pardubice – Ke Kamenci HP“.
Usnesení č. 479
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 616/1 v k. ú. Pardubice se
vzdušným přesahem zateplovacího systému 160 mm na bytovém domu Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 1190-91, Dašická, Pardubice, IČO 25972391, se sídlem
Dašická 1191, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na pozemku označeném jako st. p. č. 3961
v k. ú. Pardubice.
Usnesení č. 480
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
a) s výpůjčkou části pozemků označených jako p. p. č. 316/3 o výměře 37 m2, p. p. č. 316/13
o výměře 97 m2, p. p. č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pardubice společnosti PSN s.r.o.,
IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem
vybudování sjezdů, chodníků, odvodňovacího žlabu a potrubí k odvodnění uličních vpustí
a liniového žlabu v rámci stavby „Parkovací dům Pardubice“,
b) s odkoupením vybudovaných sjezdů, chodníků, odvodňovacího žlabu a potrubí k odvodnění
uličních vpustí a liniového žlabu na částech pozemků označených jako p. p. č. 316/3
o výměře 37 m2, p. p. č. 316/13 o výměře 97 m2, p. p. č. 316/7 o výměře 3 m2, vše v k. ú.
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč.
Usnesení č. 481
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentací pro územní řízení stavby „Metropolitní optická síť – Automatické
mlýny“ – jedná se o uložení optického kabelu na mostní konstrukci v trase. Žadatelem je
společnost astalon s. r. o., se sídlem Hůrka 54, Pardubice, IČ 27542009.
Usnesení č. 482
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci na drobné stavební úpravy interiéru restaurace a s tím spojenou
změnu užívání některých místností restaurace Caffetteria na třídě Míru č. p. 450 na st. p. č.
358/3 v k. ú. Pardubice.
Usnesení č. 483
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba rodinného domu v Labské
ulici“ na p. č. 471 k. ú. Pardubice.

Usnesení č. 484
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci stavby „Vodovodní přípojka pro RD Pardubice, Labská č. p. 1814“
na p. č. 2655/1 a st. p. č. 211/3 v k. ú. Pardubice.
Usnesení č. 485
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. JUDr. Krpaty –
kanalizace a vodovod 1. etapa“ na pozemcích č. p. 596/8 a 598/6 v k. ú. Pardubice. Jedná se
o výměnu dožilých kanalizačních a vodovodních přípojek.
Usnesení č. 486
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k záměru uložení teplovodního potrubí společnosti Elektrárny Opatovice a. s., IČ 28800621,
na p. č. 4132/2 v k. ú. Pardubice, které bude sloužit jako tepelná přípojka pro novostavbu
domova pro seniory ve Štrossově ulici.
Usnesení č. 487
52/04/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou městského
obvodu Pardubice I, na základě informace odboru životního prostředí MmP ze dne 26. 3. 2021
(p. Roman Slach)
a) n e s o u h l a s í
s návrhem zástupců SVJ Wintrova II čp. 1314 na přemístění 3 ks kontejnerů
na separovaný sběr (papír, sklo, plasty) na chodník vedle č. p. 1073 Wintrova,
b) n a v r h u j e
s ohledem na dispozici ulic, vytíženost komunikací, bezpečnost uživatelů a zachování
vzhledu lokality vybudování kontejnerového stání pro 3 kontejnery na zelené ploše
v křížení ulic Wintrova II a bezejmenná (p. p. č. 723/29); kontejnerové stání navrhujeme
rozšířením stávajícího chodníku ze zámkové dlažby, provedením jednoduchého ohrazení
proti rozletu odpadků a úpravou – snížením obrubníku chodníku v délce cca 2 m
pro vyvezení kontejnerů ke kuka vozu,
c) ž á d á
odbor životního prostředí MmP o vybudování kontejnerového stání na předmětném místě
přednostně v plánu výstavby kontejnerových stání.
Usnesení č. 488
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou městského
obvodu Pardubice I
nenavrhuje
vzhledem k rozsahu záplavového území mimo aktivní zónu omezující podmínky pro činnosti,
které by v něm mohly probíhat. Z přiložené mapy je zřejmé, že předmětné záplavové území je
vymezeno korytem řeky Chrudimky se stávajícími protipovodňovými opatřeními (hráze zděné,
sypané). Záplavové území zasahuje rovněž rekreační plochy v Bubeníkových sadech a
rekonstruované plochy kolem Matičního jezera.

Usnesení č. 489
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
schvaluje
program na 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 21. 4. 2021:
1.
2.
3.
4.

Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I
Prezentace paní Langrové „Bytový komplex“
Kontrolní zpráva č. 10 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I
Diskuze

Usnesení č. 490
52/04/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
1. s o u h l a s í
s předloženou Kontrolní zprávou č. 10 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I,
2. p o n e c h á v á v d l o u h o d o b é e v i d e n c i
usnesení č. 439
3. p o n e c h á v á v e v i d e n c i
usnesení č. 61, 62, 347, 443
4. v y ř a z u j e z e v i d e n c e
usnesení č. 263, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
Usnesení č. 491
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka –
Dubina, kdy část této stavby bude realizovaná na dalších pozemcích nebo na jejich částech:
- částech pozemků označených jako p. p. č. 5208/3 o výměře 1.064 m2, p. p. č. 1542
o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubice (v podílovém vlastnictví statutárního města
Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k celku viz LV č. 75177)
- části pozemku označeného jako p. p. č. 5207/7 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice
(v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz
LV č. 75188)
- části pozemku označeného jako p. p. č. 5207/18 o výměře 299 m2, v k.ú. Pardubice
(v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16 vzhledem k celku viz
LV č. 75304)
- částech pozemků označených jako p. p. č. 886/39 o výměře 34 m2, p. p. č. 886/40
o výměře 8 m2, p. p. č. 1138/8 o výměře 79 m2, p. p. č. 1270 o výměře 79 m2, pozemku
označeném jako p. p. č. 1455/43 o výměře 12 m2, p. p. č. 1457/2 o výměře 65 m2, p. p. č.
2696/4 o výměře 51 m2, částech pozemků označených jako p. p. č. 2994/2 o výměře 435
m2, p. p. č. 5207/1 o výměře 143 m2, p. p. č. 5207/2 o výměře 188 m2, p. p. č. 5207/3
o výměře 224 m2, p. p. č. 5207/4 o výměře 182 m2, p. p. č. 5207/5 o výměře 172 m2, p. p.
č. 5207/6 o výměře 165 m2, p. p. č. 5207/12 o výměře 73 m2, p. p. č. 5207/13 o výměře
136 m2, p. p. č. 5207/16 o výměře 1.215 m2, p. p. č. 5207/17 o výměře 240 m2, p. p. č.
5207/19 o výměře 113 m2, p. p. č. 5208/2 o výměře 19 m2, p. p. č. 5208/9 o výměře 53
m2, p. p. č. 5208/10 o výměře 152 m2, p. p. č. 5208/11 o výměře 27 m2, pozemcích
označených p. p. č. 5208/12 o výměře 19 m2, p. p. č. 5162/67 o výměře 398 m2, p. p. č.
5162/69 o výměře 116 m2, p. p. č. 5162/70 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Pardubice
- částech pozemků označených jako p. p. č. 625/2 o výměře 295 m2, p. p. č. 670/2 o výměře
72 m2, p. p. č. 670/3 o výměře 124 m2, p. p. č. 670/4 o výměře 71 m2, p. p. č. 670/5 o
výměře 14 m2, p. p. č. 670/6 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová (ve vlastnictví statutárního
města Pardubice LV č. 50001),

v rozsahu cca 627 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 5.887 m2 dočasného záboru, formou
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby,
b) s vyjmutím pozemků označených jako p. p. č. 586/3, p. p. č. 586/4 v k.ú. Trnová ze smlouvy
o podmínkách provedení stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“
Usnesení č. 492
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s nevyužitím předkupního práva, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku
označeného jako st. p. č. 6580 o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše
v k. ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046. Vlastníkem je
Hana Lázničková, nar. 13. 10. 1981, trvale bytem Havlíčkova 1016, Pardubice.
Usnesení č. 493
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., IČO 27295567,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na částech pozemků označených
jako p. p. č. 372/1, p. p. č. 2672/14, p. p. č. 2672/17 k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 9240-192228/2019, spočívajícího v provozování plynárenského
zařízení uloženého v rámci stavby „Reko MS Pardubice – U Stadionu II“.
Usnesení č. 494
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s výpůjčkou pozemků označených jako p. p. č. 380/1 o výměře 3.183 m2, p. p. č. 383/1 o
výměře 3.643 m2, p. p. č. 5091 o výměře 3.137 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti MIACOM
Solutions s. r. o., IČO 06515908, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8,
za účelem pořádání sportovně-kulturní akce s názvem „Fotbalový festival“, který se bude
konat ve dnech 11. června až 11. července 2021, výpůjčka na dobu určitou ode dne 9. 6. 2021
do 12. 7. 2021.
Usnesení č. 495
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti Pardubická Rozvojová, a. s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo náměstí
1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na částech pozemků označených jako p. p. č.
1737/8, p. p. č. 1737/15, p. p. č. 1740/6, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 1736 v k. ú. Pardubice za
účelem uložení 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem objektu SO 131 – Zajištění
stavební jámy v rámci stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, Pardubice“, za cenu
100,-Kč/kotvu, dle § 1267.
Usnesení č. 496
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na částech pozemků označených
jako p. p. č. 134/80, p. p. č. 277/5, p. p. č. 393/10, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2583/50, p. p. č.

2661/2, p. p. č. 2664/4, p. p. č. 2664/5, p. p. č. 2664/9, p. p. č. 2665/11, p. p. č. 2668/6, p. p. č.
2668/21, p. p. č. 2669/3, p. p. č. 2669/4, p. p. č. 2672/15, p. p. č. 2672/16, p. p. č. 3871 k. ú.
Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9234-192221/2019, spočívajícího
v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice –
Sladkovského“
Usnesení č. 498
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
a) b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Ivana Herynka na funkci člena Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje MO
Pardubice I k dnešnímu dni.
Usnesení č. 499
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s pronájmem prostor o celkové výměře 167,10 m2, nacházejících se v budově č. p. 2605
Arnošta z Pardubic, která je součástí pozemku označeného jako st. p. č. 7401/1, k. ú. a obec
Pardubice, část obce Zelené Předměstí,
a) společnosti SEKK s.r.o., IČ 648 24 195, se sídlem Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice,
za účelem nájmu jako kanceláře a sklady pro rozesílání vzorků do zdravotnických
laboratoří,
b) Jakubovi Švadlenkovi, IČ 73595624, se sídlem Na Okrouhlíku 1610, 530 03 Pardubice,
za účelem nájmu jako šicí dílna, showroom a výdejní místo pro e-shop,
- výběr nájemce ponechává rada MO Pardubice I na městě Pardubice.
Usnesení č. 500
53/05/21
(pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby „Pardubice, ul. Okružní –
kanalizace“ na pozemcích č. p. 744/45, 744/46, 744/47, 2742/36, 830/56, 830/58, 830/59 a
830/60 v k. ú. Pardubice. Jedná se o výměnu kanalizace včetně přepojení kanalizačních
přípojek.
Usnesení č. 501
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s umístěním 12 ks reklamních polepů společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se
sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, o rozměru každého polepu 2100 mm
x 1200 mm, na obvodový plášť stavby cyklověže, umístěné na pozemku označeném jako
st. p. č. 11380 v k. ú. Pardubice.
Usnesení č. 502
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, na částech pozemků označených jako p. p. č. 882/8, p. p. č. 882/41, p. p. č.
890/6, p. p. č. 890/7, p. p. č. 897/7, p. p. č. 902/2, p. p. č. 902/9, p. p. č. 902/12, p. p. č. 2730/9,
p. p. č. 2730/7, p. p. č. 2731/6, p. p. č. 2731/1, p. p. č. 2731/8, p. p. č. 2731/10, p. p. č. 4007,

vše v k. ú. Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení v rámci
stavby „REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo stavby: 7700102340“.
Usnesení č. 503
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s využitím předkupního práva v souladu s § 2147 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
u budovy č.p. 1953, tech. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 535 zastavěná
plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, za celkovou kupní cenu
ve výši 6.500.000,- Kč od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem
Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za podmínek uvedených v kupní smlouvě,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. 504
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s bezesmluvním užíváním pozemků pro společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO
49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové město, 110 00 Praha 1, označených jako
st. p. č. 10253 o výměře 5 m2, st. p. č. 10252 o výměře 90 m2, části 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, ode
dne ukončení nájemní smlouvy, tj. ode dne 23. 6. 2021 do dne ukončení demolice objektů
čerpací stanice a fyzického předání pozemků zpět městu, popř. do dne převodu objektů
čerpací stanice na spol. REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, za úhradu ve výši alikvotní
části současného nájemného 139.548,- Kč/rok.
Usnesení č. 505
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
souhlasí
s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. xx/2021
o veřejném pořádku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném
pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, 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, č. 9/2019 a č. 5/2020 dle příloh,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. 506
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení na akci „T-STRING
PARDUBICE“. Stavebníkem je společnost Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17,
460 07 Liberec, IČ: 48266230.
Usnesení č. 507
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení na akci „Zastávky BUS, ASKO
PARDUBICE“. Stavebníkem je společnost Asko Invest Tschechien s.r.o., se sídlem Nákupní
444/6, 102 00 Praha.

Usnesení č. 508
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínek
k projektové dokumentaci stavby „Realizace úspor energie – Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice“. Stavebníkem je Pardubický kraj,
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
Usnesení č. 509
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I
r o z h o d l a,
dle čl. 8 Směrnice č. 12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v platném znění,
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Smlouvu o vedení účetnictví a poskytování
odborného poradenství“ společnosti DaMiConsulting & Accounting s. r. o., se sídlem
Tusarova 1519/22, 170 00 Praha 7, IČO: 05953821 dle smlouvy o vedení účetnictví a
poskytování odborného poradenství na dobu určitou jednoho roku, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Usnesení č. 512
54/05/21
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada MO Pardubice I
a) s c h v a l u j e
záměr prodeje parkovacího automatu a podmínky soutěže o nejvhodnější nabídku na
koupi parkovacího automatu
b) j m e n u j e
hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na prodej parkovacího automatu
městského obvodu Pardubice I ve složení:
- Ondra Šebek
- Jaroslav Menšík
- Marie Hubálková
Náhradníci: Alena Stehnová
c) s v o l á v á
hodnotící komisi na pondělí 14. 6. 2021 ve 14:30 hod. v kanceláři starostky městského
obvodu.
Termín: 30. 5. 2021
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková
Plnění usnesení: Splněno, hodnotící komise svolaná dne 14.6.2021.

