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

 
 

Přehled usnesení 
z 37. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 29. 6. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Ing. arch. Jaroslav 

Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni: Mgr. Vladimír Martinec 
 
 
Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I Alena Stehnová a přivítala všechny 
přítomné. Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I 
je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 37. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

3. Zabezpečení povinností spojených s BOZP a PO 

4. Revokace usnesení č. 266 – rozpočtové opatření č. 14 

5. Vyjádření k žádostem o dotace – rozpočtové opatření č. 12 a 13 

6. Informativní zpráva – hodnocení hluku v pracovním prostředí 

7. Diskuze 

 
Program 37. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 37. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 36. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 37. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 37. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 348 37/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k celku pozemků 

označených jako st. p. č. 5363/1 o výměře 277 m2, st. p. č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše 
v k.ú. Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 172.295,- Kč (2.162,85 Kč/m2) 
z vlastnictví xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, Pardubice, xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice a xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxx, Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, 

b) s úhradou jednorázové platby ve výši tří ročních nájemných, tj. 23.260,- Kč, za bezesmluvní 
užívání spoluvlastnického podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k celku pozemků 
označených jako st. p. č. 5363/1 o výměře 277 m2, st. p. č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše 
v k.ú. Pardubice. 

 
 
BOD 1.2 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1735/4 o výměře cca 14 m2 v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, 
za účelem využití jako plochy pro parkování vedle jeho vlastní garáže. 
Zdůvodnění: Viz vyjádření OHA MmP. 
 
 
BOD 1.3 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 2685/4 o výměře 167 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti Pinecreek Invest, a.s., IČO 05378427, se sídlem Bělohorská 688/165, 
Břevnov, 169 00 Praha 6 (majitel přilehlých pozemků a nemovitostí na LV č. 74179). 

Zdůvodnění: Viz vyjádření OHA MmP. 
 
 
BOD 1.4 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemků označených jako p. p. č. 2536/26 o výměře 63 m2, p. p. č. 2536/27 
o výměře 6 m2, vše v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice za účelem vybudování 2 parkovacích míst pro vlastní potřebu. 

Zdůvodnění: Viz vyjádření OHA MmP. Jedná se o místní komunikaci. 
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BOD 1.5 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako st. p. č. 4923 o výměře 93 m2 k. ú. Pardubice xxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 

Zdůvodnění: Objekt je umístěn v rozporu s územním plánem. 
 

Usnesení č. 349 37/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodloužením doby užívání pronajatého pozemku označeného jako st. p. č. 4923 o výměře 
93 m2 k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, Pardubice 
a xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice. 
 
 

BOD 1.6 

STAŽENO 
 
 

2. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

 
Usnesení č. 350 37/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) r e v o k u j e  

Usnesení č. 344 (36/06/20) ze dne 8. 6. 2020 - přímé zadání na zpracování a tisk 
čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 2/2020 – formou objednávky Bohumilu Roubovi, 
Ohrazenická 40, Staré Hradiště, IČ: 71908943, dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

b) s c h v a l u j e 
přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 2/2020 – 
formou objednávek  
- Redakční činnost ve výši 10.000,-Kč xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, IČ: 

xxxxxxxxxxx, 
- Grafické zpracování ve výši 8.000,-Kč xxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Tisk zpravodaje ve výši 29.400,-Kč bez DPH Tiskárna v Ráji s.r.o., průmyslový areál 

Synthesia a. s., budova P13, 533 53 Pardubice – Semtín, IČ: 25970127 
 
 

3. 
Zabezpečení povinností spojených s BOZP a PO 

 
Usnesení č. 351 37/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) výpověď mandátní smlouvy uzavřené s mandatářem Ing. Hynkem Baranem, se sídlem 

Pardubice, Arnošta z Pardubic 2604, IČ: 15508358 uzavřené dne 21. 9. 2005, 
b) uzavření smlouvy se společností TURKE CZ s.r.o., se sídlem Vortová 37, 539 61 Vortová, 

IČ: 27524141od 1. 8. 2020 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
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4. 
Revokace usnesení č. 266 – rozpočtové opatření č. 14 

 
Usnesení č. 352 37/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r e v o k u j e 
níže uvedené usnesení č. 266 (29/02/20) na základě informace o zrušení projektu: 

Usnesení č. 266 29/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
uvolnění finančních prostředků z kapitoly „Rezerva starosty“ pro Preventivně informační službu 
Městské policie Pardubice, se sídlem Pernerova 443, Pardubice, IČ 00274046, ve výši 
do Kč 5.000,-, na nákup cen pro vítězná družstva 17. městského kola soutěže v oblasti 
právního vědomí „Právo pro každý den“, které se uskuteční 2. dubna 2020 v DDM Delta 
v Pardubicích.       T: 30. 4. 2020 
        Z: Martina Tomanová, OE 
 
 

5. 
Vyjádření k žádostem o dotace – rozpočtové opatření č. 12 a 13 

 
Bod 5.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 2, zdrž. 2) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 12 - poskytnutí dotace z rezervy „místostarosty“  ve výši 6.000,- Kč 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, na konání 3. ročníku 
volejbalového turnaje smíšených družstev „Pardubická šestka“, který se uskutečnil dne 
20. 6. 2020 v areálu volejbalových kurtů TJ Sokol Pardubice. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 8. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 

Bod 5.2 

Usnesení č. 353 37/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 13 - poskytnutí dotace z rezervy „starostky“ ve výši 3.000,- Kč  

Martinu Kočí, se sídlem U Sluncové 611/19, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 636 00374, 
na podporu dětského programu v rámci konání akce „Rocková hudební středa“, která se 
bude konat dne 1. 7. 2020 v Bubeníkových sadech v Pardubicích. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 8. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 

6. 
Informativní zpráva – hodnocení hluku v pracovním prostředí 

 
Radní vzali na vědomí informativní zprávu – výsledky měření hluku v kanceláři č. 2 ve 4. patře 
budovy MmP U Divadla 828 (hluk způsobuje server obsluhující počítačovou síť) – kancelář 
určena jako pracovní místo pro účetní Úřadu městského obvodu Pardubice I. 
Závěr: je překročen přípustný expoziční limit hluku. 
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7. 
Diskuze 

 
- bez diskuze 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin,  
38. mimořádná schůze Rady městského obvodu Pardubice I bude operativně 

svolána v období prázdnin. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 29. 6. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………...............................      ……………………………………………. 
  Ondřej Šebek      Jaroslav Menšík 


