
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

Usnesení 
 

z 40. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 22. dubna 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MO Pardubice V   

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák, Ing. Jiří Janoš, Evžen Erban, Bc. Jan 

Nadrchal. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Jan Nadrchal a Ing. Milan Randák. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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. Dotace 

4. Dotace – změna termínu schválených dotací 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

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

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 184/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem pronajmout garážové stání č. 16 o 

velikosti 15 m2, nacházející se v 1. podzemním podlaží v budově čp. 2721 Sokolovská ul. v 

Pardubicích, která jsou součástí pozemků označených jako stavební parcely č. 10089 a 10090, 

k. ú. Pardubice, žadatel: Jan Krebs, IČ 009 14 410, Jiránkova 2207, Pardubice, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V“ 

(usnesení č. 185/2021 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. 

p. č. 4853/1 o výměře 38 m2, k. ú. Pardubice za účelem užívání pozemku jako 3 parkovací 

místa pro osobní automobily ošetřovatelské služby, žadatel: SKP - CENTRUM, o. p. s., IČO 

27534804, Jungmannova 2550, Pardubice. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

3. 

Dotace 

(usnesení č. 186/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021: 

1. ve výši 10.000,- Kč na akci „Pohádková zahrada - provoz“ v období květen – prosinec 

2021 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2021, žadatel:  Šumák 

z. s., Blato 72, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku 

„dotace Šumák – Pohádková zahrada - provoz“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 16), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. ve výši 10.000,- Kč na akci „Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou“ 

v období květen – říjen 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 

10. 2021, žadatel: Hvězda Pardubice z. s., Československé armády 2515, Pardubice, IČ 

26650193, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč 

z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Hvězda Pardubice – Desítka 

Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 17), 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

3. ve výši 10.000,- Kč na akci „Pardubický atletický mítink 2021“ v období květen – říjen 

2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2021, žadatel: Hvězda 

Pardubice z. s., Československé armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 18), 

Pro 3, zdržel se 2, proti 0 

4. ve výši 4.500,- Kč na akci „Konverzace s rodilými mluvčími“ v období leden – červen 

2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2021, 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. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace NOE – Konverzace s rodilými 

mluvčími“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým 

č. 19), 

Pro 0, zdržel se 5, proti 0 



5. ve výši 8.000,- Kč na akci „Dětský karneval“ dne 10. 2. 2021, žadatel: Mateřská škola 

Kamarád Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 8.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 20), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

6. ve výši 8.000,- Kč na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 15. 6. 2021, žadatel: Mateřská 

škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 8.000,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 21), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

7. ve výši 10.000,- Kč na Provoz muzea kouzel v roce 2021, s tím, že splnění účelu dotace 

bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2021, žadatel: Pardubický klub kouzel a magie, z. s., Jana 

Palacha 473, IČ 5439655, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která 

je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu 

MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 

10.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Pardubický 

klub kouzel a magie – Provoz muzea“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 22), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

8. ve výši 9.990,- Kč na akci „Barevný velikonoční týden“ ve dnech 29. 3. – 1. 4. 2021, 

žadatel: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ 70944831, 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 9.990,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Barevný velikonoční 

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

23), 

Staženo 

9. ve výši 4.500,- Kč na akci „Čarodějnický rej“ dne 26. 5. 2021, žadatel: Mateřská škola 

Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ 70944831, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Čarodějnický rej“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 24), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

10. ve výši 8.250,- Kč na akci „Pohádkový den dětí“ dne 1. 6. 2021, žadatel: Mateřská škola 

Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ 70944831, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 8.250,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Pohádkový den dětí“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 25), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 



11. ve výši 10.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 29. 5. 2021, žadatel: Sportovní klub 

Dražkovice, Dražkovice 235, Pardubice, IČ 46494910, a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace SK Dražkovice – Dětský den“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 26), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

12. ve výši 3.000,- Kč na akci „Sportovní den mládeže s TAJV v MO Pardubice V“ dne 18. 

5. 2021, žadatel: TAJV, z. s., Sportovní 158, Poděbrady, IČ 09287094, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace TAJV – Sportovní den“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 27), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

13. ve výši 10.000,- Kč na instalaci dvou komunitních kompostérů dne 31. 3. 2021, žadatel: 

Pardubická KOZA z. s., Bubeníkova 520, Pardubice, IČ 09848967, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky péče o 

zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 na novou položku „dotace 

Pardubická KOZA – kompostéry“ v běžných výdajích v kapitole 15 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 28) – jedná se o individuální dotaci. 

Pro 0, zdržel se 1, proti 4 

 

4. 

Dotace – změna termínu schválených dotací 

(usnesení č. 187/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu schválených dotací: 

a) ve výši 10.000,- Kč na akci „Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných“, žadatel: 

Atletika Bez Bariér z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394,  

b) ve výši 10.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár“, žadatel: Atletika Bez Bariér z. s., 

Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394,  

s tím, že splnění účelu dotací bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2021 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.10 hod. 

 

Pardubice 22. 4. 2021 

 

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

                              Bc. Jan Nadrchal                  Ing. Milan Randák  

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


