
 
7555555555Městský obvod – statutární město Pardubice  

Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

 

Usnesení 
 

z 61. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 13. října 2022 od 16.00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V  

 

 

 

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

Erban. 

 

 

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 Evžen Erban a Ing. Milan Randák. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Sieglová. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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

2. Peněžité dary členům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

3. Poskytnutí peněžních darů 

4. Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 

5. Dotace 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 



(usnesení č. 321/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 2516/1, k. ú. Pardubice 

se vzdušným přesahem 150 mm pojezdových vrat umístěných na objektu čp. 717 na 

pozemku označeném jako st. p. č. 1322, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

2. s bezúplatným převodem pozemku označeného jako p. p. č. 4817 o výměře 679 m2, k. ú. 

Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha, do vlastnictví statutárního města Pardubice, žadatel: Statuární město 

Pardubice zast. OMI, za podmínky, že se městský obvod nebude finančně ani jiným 

způsobem podílet na vybudování víceúčelové zahrady, odůvodnění: na základě jednání 

zástupců města, společnosti SKP - CENTRUM, o.p.s. a ÚZSVM požádalo město o 

bezúplatný převod výše uvedeného pozemku, pozemek by po nabytí byl nabídnut do 

správy (výpůjčky) Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi, který ze svých zdrojů na 

pozemku vybuduje pro své potřeby víceúčelovou zahradu pro potřeby svých klientů. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Peněžité dary členům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

(usnesení č. 322/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyplácení peněžních darů členům komisí rady 

za práci za období leden 2022 – září 2022: 

Místní komise Dukla: 

Leona Vařechová                   300,- Kč 

Václav Kocián         1.200,- Kč 

Taťána Rubešová       1.200,- Kč 

Žaneta Havlenová          900,- Kč 

Místní komise Višňovka: 

Ing. Miroslav Baťa           300,- Kč 

Mária Francová        1.500,- Kč 

Vladimír Mlejnek          600,- Kč 

Filip Šťastný           600,- Kč 

Místní komise Jesničánky: 

Ing. Karel Kočí          600,- Kč 

Josef Nechvátal       1.200,- Kč 

Pavel Kudláček          900,- Kč 

Místní komise Dražkovice: 

Alice Paurová           600,- Kč 

Ing. Milan Topič          300,- Kč 

Komise pro školství, kulturu, sport a mládež: 

Mgr. Bc. Milan Barták         600,- Kč 

Mgr. Ilona Havlasová          300,- Kč 

Mgr. Pavlína Parchanská         600,- Kč 

Komise pro strategii a rozvoj obvodu: 

Ing. Hana Demlová                   600,- Kč 

Ing. Jan Jedlička          600,- Kč 

Ing. Jaroslav Sochor          600,- Kč 

Ing. Šárka Hošková                   600,- Kč 

Ing. Lukáš Havlena       1.200,- Kč 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 



 

3. 

Poskytnutí peněžních darů 

(usnesení č. 323/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí peněžních darů: 

a)  ve výši 5.000,- Kč: 

xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, 

b)  ve výši 2.500,- Kč: 

xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, 

za nadstandartní výpomoc při organizování a průběhu voleb do Zastupitelstva města Pardubic, 

Zastupitelstva MO Pardubice V a Senátu Parlamentu ČR v září a říjnu 2022. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 

(usnesení č. 324/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO 

Pardubice V na r. 2022 spočívající v přesunu 30 tis. Kč z akce Opékání buřtů a 0,4 tis. Kč 

z akce Pohádková cesta, tj. celkem 30,4 tis. Kč, na akci Rozsvěcení vánočního stromečku. 

Celkový rozpočet plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 se nemění a zůstává 

ve výši 705 tis. Kč. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Dotace 

(usnesení č. 325/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022: 

1. ve výši 8.000,- Kč na akci „Svatomartinská slavnost – příjezd Sv. Martina na koni“ dne 9. 

11. 2022, žadatel: Mateřská škola Benešovo náměstí 2115, Pardubice, Benešovo náměstí 

2115, Pardubice, IČ: 64243095, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 8.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ 

Benešovo nám. – Svatomartinská slavnost“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 96),  

2. ve výši 10.000,- Kč na akci „Mikulášský běh“ dne 3. 12. 2022, žadatel: Hvězda 

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

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

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

položku „dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 97),  

3. ve výši 7.000,- Kč na akci „Adventní setkání“ dne 14. 12. 2022, žadatel: Základní škola a 

mateřská škola Pardubice, Artura Krause, Artura Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138, 

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

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 



2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní 

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

98),  

4. ve výši 10.000,- Kč na akci „Prosinec – Vánoce v azylovém domě“ v prosinci 2022, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2022, žadatel: SKP- 

CENTRUM, o. p. s., Jungmannova 2550, Pardubice, IČ: 27534804, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady 

v kapitole 98 na novou položku „dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 99),  

5. ve výši 10.000,- Kč na akci „Mikulášská besídka“ dne 2. 12. 2022, žadatel:  SDH 

Dražkovice, Dražkovice 25, IČ 65668723, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 5.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou položku „dotace 

SDH Dražkovice – Mikulášská besídka“ v běžných výdajích v kapitole 33, a v přesunu  

5.000,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na položku „dotace SDH Dražkovice – 

Mikulášská besídka“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtová opatření vedená pod 

pořadovým č. 100 a 101),  

6. ve výši 4.000,- Kč na akci „Strašidelná noc“ dne 4. 11. 2022, žadatel: Dům dětí a 

mládeže ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, 

Gorkého 334, Pardubice, IČ 48161233, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 4.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku 

„dotace DDM Alfa – Strašidelná noc“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 102),  

7. ve výši 2.000,- Kč na akci „Ukrajinci mezi nás“ ve dnech 1. 11. - 31. 12. 2022, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2022, žadatel: Olga Kudrnová, V Ráji 

878, Pardubice, IČ 65236807 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 2.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Olga 

Kudrnová – Ukrajinci mezi nás“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 103),  

8. ve výši 10.000,- Kč na akci „Zimní akce pro rodiče s dětmi v Pohádkové zahradě“ ve 

dnech 28. 11. - 24. 12. 2022, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 24. 12. 

2022, žadatel: Šumák z. s., Blato 72, Mikulovice, IČ: 27057968, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy místostarosty v kapitole 98 na 

novou položku „dotace Šumák – Zimní akce“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 104),  

9. ve výši 8.000,- Kč na akci „Svatomartinská slavnost“ dne 11. 11. 2022, žadatel: MŠ 

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

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

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



položku „dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská slavnost“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 105),  

10. ve výši 7.000,- Kč na akci „Vánoční zpívání“ dne 14. 12. 2022, žadatel: MŠ Kamarád 

Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ: 75017989 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 106),  

11. ve výši 2.524,- Kč na akci „Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek“ dne 15. 12. 

2022, žadatel: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ: 

70944831 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2.524,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Hravé časy“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 107),  

12. ve výši 19.700,- Kč na akci „Ptáci v zahradě, krmítku a kolem nás“ ve dnech 1. 11. 2022 

– 28. 2. 2023, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 28. 3. 2023, žadatel: 

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

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

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 19.700,- Kč z rezervy rady 

v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Ptáci v zahradě“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 108).  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.00 hod. 

 

 

Pardubice 13. 10. 2022 

 

 

 

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

                                 Evžen Erban                      Ing. Milan Randák  

                       

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


