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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

 
Přehled usnesení 

ze 47. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  
která se konala dne 21. 12. 2020 od 15:00 h on-line 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková – připojila se před 

bodem č. 4 Diskuze, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

Schůzi zahájila starostka městského obvodu Pardubice I a přivítala všechny přítomné. 
Zároveň konstatovala, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.  
 
 

I. 
Program 47. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k PD pro územní řízení stavby „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice – Dubina“ 

2. Rozpočtové opatření č. 35 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 – Životní 

prostředí 

3. Výjimka ze zadávacího řádu - Výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně likvidace 

komunálního odpadu; Přistavování velkoobjemových kontejnerů; Odstraňování akutních 

závad na MK 

4. Diskuze 

 
Program 47. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 47. mimoř. schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis ze 46. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 47. mimořádné schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 47. mimořádné schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 

Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k PD pro územní řízení stavby 

„INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice – Dubina“ 
 

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 předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení stavby 
„INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice – Dubina“.  

Zdůvodnění: 
Trasa trubek pro optické kabely je vedena (bezdůvodně) přímo místy se stromy s vyznačením 
ke kácení. V žádném případě nesouhlasíme:  

a) s kácením nově vysazeného stromku v ul. Ke Kamenci (u čp. 1180). Prostor umožňuje 
vedení trasy s odstupem 2 m od stromku tak, aby nedošlo k poškození kořenů 

b) s trasou kabelů ve vnitrobloku v zeleni za domem čp. 349 – trasa kabelů je vedena přímo 
novou výsadbou jehličnanů (revitalizace sídliště Dašická v r. 2019). Požadujeme úpravu 
trasy blíže k chodníku podél oplocení čp. 349 

c) s kácením japonské třešně stromořadí ulice Na Okrouhlíku u čp. 1190. Prostor vstupu 
do vnitrobloku umožňuje vedení trasy mimo kořenový systém stromu  

 
 

2. 
Rozpočtové opatření č. 35 -  

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
 
Usnesení č. 429 47/12/20    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s provedením rozpočtového opatření č. 35 – přesun finančních prostředků ve výši 
Kč 100.000,00 v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí, a to z položky „Údržba Parku na Špici“ 
na položku „Údržba Tyršovy sady“.  
 
 

3. 
Výjimka ze zadávacího řádu - Výsyp a pronájem odpadkových nádob včetně 
likvidace komunálního odpadu; Přistavování velkoobjemových kontejnerů; 

Odstraňování akutních závad na MK 
 
Usnesení č. 430 47/12/20    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í 
s uzavřením  

a) „Smlouvy o poskytování služeb na výsyp a pronájem odpadkových nádob pro rok 2021“,  

b) „Smlouvy o poskytování služeb přistavování velkoobjemových kontejnerů pro rok 2021“  

c) „Odstraňování akutních závad na místních komunikacích“ s účinností od 1. 1. 2021“  

přímým zadáním společnosti Služby města Pardubic a. s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Jaroslav Menšík 


