
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 26. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 2. dubna 2020 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

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

Janoš.  

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

Jednání rady proběhlo distančním způsobem telekonferencí v souladu s mimořádným 

opatřením č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN. 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Jiří Janoš a Ing. Milan Randák. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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

2. Dotace 

3. Odvolání a jmenování člena Komise pro strategii a rozvoj obvodu Rady městského 

obvodu Pardubice V  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schváleného materiálu 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 118/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a 

zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2288, p. p. č. 2290/1, 

p. p. č. 2286/1, p. p. č. 2290/29, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: Společnost Elektrárny 



Opatovice, a.s., IČO 28800621, Opatovice nad Labem 2, účel: uložení a provozování 

přeložky teplovodní trasy v rámci stavby „Dukla Sportovní – I. etapa“, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Dotace 

 (usnesení č. 119/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020: 

1. ve výši 5.000,- Kč na akci „Turnaj o pohár starosty – 8. ročník“ dne 23. 6. 2020, žadatel: 

KIN – BALL Pardubice z.s., Dražkovice 121, Pardubice, IČ 01274368, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky  

v kapitole 33 na novou položku „dotace KIN – BALL Pardubice na Pohár starosty“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 7), 

2. ve výši 6.000,- Kč na akci „14. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu“ dne 19. 2. 2020, 

žadatel: TJ TESLA Pardubice z.s., K Vinici 1901, Pardubice, IČ 00527483, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.000,- Kč z položky příspěvky  

v kapitole 33 na novou položku „dotace TJ TESLA Pardubice na Pohár ve stolním 

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

č. 8), 

3. ve výši 3.000,- Kč na akci „Den Země“ dne 22. 4. 2020, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Benešovo nám. 590, Pardubice, IČ 60158999, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 9), 

4. ve výši 3.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 29. 5. 2020, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Benešovo nám. 590, Pardubice, IČ 60158999, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 10), 

5. ve výši 3.000,- Kč na akci „Den dětí“ dne 1. 6. 2020, žadatel: Základní škola Pardubice, 

Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ Josefa Ressla – Den dětí“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 11), 

6. ve výši 5.000,- Kč na „Podporu pěveckého sboru“  v červnu 2020 s tím, že splnění účelu 

dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020, žadatel: Základní škola Pardubice, Josefa 

Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování 



dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku 

„dotace ZŠ Josefa Ressla – Podpora pěveckého sboru“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 12), 

7. ve výši 5.000,- Kč na akci „Den Země“ dne 14. 4. 2020, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ Josefa Ressla – Den Země“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 13), 

8. ve výši 5.000,- Kč na akci „Velikonoční tvoření“ v březnu – dubnu 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 17. 4. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Velikonoční tvoření“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 14), 

9. ve výši 5.000,- Kč na akci „Čas pohádek“ v květnu – červnu 2020 s tím, že splnění účelu 

dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Čas pohádek“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 15), 

10. ve výši 5.000,- Kč na akci „Cestujeme po Zemi“ v květnu – červnu 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Cestujeme po Zemi“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 16), 

11. ve výši 10.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár, akce pro školní kolektivy a 

handicapované děti z ČR“ dne 4. 6. 2020, žadatel: Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., Čs. 

armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, 

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

„dotace Atletika bez bariér – Školní parapohár“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 17), 

12. ve výši 10.000,- Kč na „Podporu sportovní přípravy handicapovaných dětí“ v lednu – 

prosinci 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: 

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

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

28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky 



příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika bez bariér – Podpora dětí“ 

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

13. ve výši 10.000,- Kč na akci „Velká cena města Pardubic v atletice vozíčkářů“ dne 3. 5. 

2020, žadatel: Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 

05567394, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč 

z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika bez bariér – VC 

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

č. 19), 

14. ve výši 4.300,- Kč na akci „Školní výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou – dotaci 

nelze použít na dopravu“ dne 2. 6. 2020, 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. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 4.300,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Výlet Fajnpark“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 20), 

15. ve výši 6.000,- Kč na akci „Přírodovědná poznávací soutěž“ ve dnech 2. – 4. 6. 2020, 

žadatel: DDM ALFA Pardubice, Družby 334. Pardubice, IČ 48161233, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.000,- Kč z položky příspěvky 

v kapitole 33 na novou položku „dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž“ v běžných 

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

16. ve výši 6.500,- Kč na akci „Semifinále sportovních her MŠ“ dne 21. 5. 2020, žadatel: 

DDM ALFA Pardubice, Družby 334. Pardubice, IČ 48161233, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 6.500,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 22), 

17. ve výši 10.000,- Kč na akci „Desítka hvězdy Pardubice, Dětský den s atletikou, Lidový 

běh a Běh pro rodiče s dětmi“ dne 8. 5. 2020, žadatel: Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 

2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající 

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

Hvězda Pardubice – Desítka, dětský den, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 23), 

18. ve výši 5.000,- Kč na akci „Pardubický atletický mítink“ dne 10. 6. 2020, žadatel: 

Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- 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. 24), 

19. ve výši 5.000,- Kč na akci „Velká cena v hodu břemenem“ dne 8. 3. 2020, žadatel: 

Hvězda Pardubice z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření 



veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky 

 v kapitole 33 na novou položku „dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodu 

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

pořadovým č. 25), 

20. ve výši 4.000,- Kč na akci „3. ročník turnaje v kuželkách pro děti z dětských domovů“ 

dne 6. 6. 2020, žadatel: TJ TESLA Pardubice, oddíl kuželky, K Vinici 1901, Pardubice, 

IČ 00527483, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace TJ Tesla – Turnaj v kuželkách“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 26), 

21. ve výši 1.500,- Kč na akci „18. ročník memoriálu Jiřího Maťátka“  ve dnech 25. - 30. 5. 

2020, žadatel: TJ TESLA Pardubice, oddíl kuželky, K Vinici 1901, Pardubice, IČ 

00527483, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 1.500,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace TJ Tesla – Memoriál Jiřího Maťátka“ 

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

22. ve výši 2.000,- Kč na akci „Turnaj mladých nadějí“  v červnu 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020, žadatel: TJ TESLA Pardubice, oddíl 

kuželky, K Vinici 1901, Pardubice, IČ 00527483, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 2.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace TJ Tesla – Turnaj mladých nadějí“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 28), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Odvolání a jmenování člena Komise pro strategii a rozvoj obvodu  

Rady městského obvodu Pardubice V 

(usnesení č. 120/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V odvolává dnem 2. 4. 2020 členem Komise pro strategii 

a rozvoj obvodu RMO Pardubice V Ing. Jitku Češkovou a jmenuje dnem 3. 4. 2020 členem 

Komise pro strategii a rozvoj obvodu RMO Pardubice V pana Lukáše Havlenu, bytem Josefa 

Ressla 2257, Pardubice. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Pardubice 2. 4. 2020 

 

 

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

                                Ing. Jiří Janoš             Ing. Milan Randák 

 

  

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


