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

 

Č. j.   UMOI/3722/2022/SEKR/Mt 

Ev. č.   7109/2022 

Spis. zn.  49/2022 
 

Přehled usnesení 
ze 76. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 27. 6. 2022 od 15:00 h v kanceláři starostky 
 

Přítomni:  Ivana Dolečková, Mgr. Ondřej Šebek (dostavil se před projednáváním bodu 1.1), 
Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. Jiří Lejhanec 

 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
 

 

I. 
Program 76. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 

1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu Pardubice 

I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění prodejního zařízení nebo 
zařízení pro pořádání akcí 

3. Vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací 
4. Vyjádření k žádostem o dotace 
5. Schválení Smlouvy o zařazení odsouzených do práce 
6. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení č. VŘ 9/2022 

„Oprava chodníku Spořilov“ 
7. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení č. VŘ 10/2022 

„Stavební úpravy chodníků Pospíšilovo nám.“ 
8. Zrušení účtů vedených u Equa bank a.s. 
9. Výběrové řízení č. VŘ 11/2022 „Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, 

Na Okrouhlíku, Studánecká – II. etapa“ 
10. Diskuse 
 

 

1. 

Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
 
Bod 1.1 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 3, zdrž. 2) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků formou úplatných převodů: 
a) s odkoupením pozemku označeného jako p. p. č. 111/6 o výměře 333 v k.ú. Pardubičky 

ve vlastnictví žadatele - společnosti JAMAPOLL s.r.o. IČO 26012928, se sídlem 
Pernerova 443, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (na území MO Pardubice IV) 

b) s prodejem pozemku ve vlastnictví města, označeného jako st. p. č. 878 o výměře 350 m2 
v k.ú. Pardubice (na území MO Pardubice I). 

 

Usnesení č. 768 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
d o p o r u č u j e 
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řešit prodej pozemku ve vlastnictví města, označeného jako st. p. č. 878 o výměře 350 m2 
v k.ú. Pardubice (na území MO Pardubice I) formou veřejné dražby. 
 

 

Bod 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 503/7 o výměře 24 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Prostě Firma s.r.o., IČO 06187897, se sídlem Smilova 1975, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, za účelem umístění a provozování prodejního pojízdného baru. 
 

Zdůvodnění: 
Rada městského obvodu preferuje zachování parku jako rekreační zóny a v případě umožnění 
podnikatelské činnosti navrhuje řešit standartním výběrovým řízením. 
 

 

Bod 1.3 

Usnesení č. 769 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Parkovací dům, k.ú. Pardubice, 

p. č. 372/12, 372/13, 2672/24“, kdy tato stavba bude realizována na částech pozemků 
označených p. p. č. 372/13 o výměře 696 m2, p. p. č. 372/12 o výměře 1.859 m2, p. p. č. 
2672/4 o výměře 327 m2, vše v k.ú. Pardubice, formou uzavření smlouvy o podmínkách 
provedení stavby  

b) s převodem částí pozemků označených p. p. č. 372/13 o výměře cca 696 m2, p. p. č. 372/12 
o výměře cca 1.859 m2, p. p. č. 2672/4 o výměře cca 327 m2, vše v k.ú. Pardubice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví spol. Rozvojový fond Pardubice 
a.s., IČO 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, formou 
navýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení č. Z/2274/2021 bod 6. 
(nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti), po doložení geometrického plánu. 

 

 

Bod 1.4 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků s doplatkem ze strany žadatele NEBO s dvěma úplatnými převody 
- pozemků označených jako st. p. č. 974/5 o výměře 975 m2, p. p. č. 3898/1 o výměře 428 m2 

a částí pozemků označených jako p. p. č. 3905 o výměře cca 80 m2, p. p. č. 3899/1 o výměře 
cca 319 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubic  

- pozemků označených jako p. p. č. 3902/2 o výměře 3 m2, p. p. č. 3902/3 o výměře 1 m2, a 
části pozemku označeného jako p. p. č. 3903/3 o výměře 407 m2 (dle GP č. 10130-166/2022 
p. p. č. 3903/6), vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví spol. Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 
61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 

 

Bod 1.5 

Usnesení č. 770 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 
na částech pozemků označených jako p. p. č. 2740/7, p. p. č. 2740/6, p. p. č. 2740/4, p. p. č. 
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2740/3, vše v k.ú. Pardubice, za účelem provozování uloženého stávajícího kanalizačního 
řadu a vodovodního řadu v rozsahu geometrického plánu č. 8967-370/2022, za jednorázovou 
náhradu 1.000,- Kč/pozemek+DPH. 
 

 

Bod 1.6 

Usnesení č. 771 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 504/2 o výměře 8 m2, p. p. č. 512/2 

o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti CVOK s.r.o., IČO 02955113, se sídlem 
Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za účelem vybudování přístupových 
zpevněných ploch ze zámkové dlažby v rámci stavby „Půjčovna sportovního vybavení na 
p. p. č. 519/8 k.ú. Pardubice“, 

b) s odkoupením vybudovaných přístupových zpevněných ploch na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 504/2 o výměře 8 m2, p. p. č. 512/2 o výměře 8 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč. 

 

 

Bod 1.7 

Usnesení č. 772 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 1759/10 o výměře 1.365 m2 a části pozemku 
označeného jako p. p. č. 1718/1 o výměře 9.545 m2, vše v k.ú. Pardubice spolku TJ BMX 
Pardubice a.s., IČO 60160365, se sídlem nábřeží Závodu míru 1886, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, za účelem využití pozemků jako zázemí pro pořádání sportovních akcí – 
mezinárodních závodů BMX včetně umístění stanů, karavanů apod. - které se konají 
opakovaně každoročně 2x až 4x v termínech na jaře a na podzim vždy pouze od pátku do 
neděle. 
 

 

Bod 1.8 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 232/1 o výměře 51 m2 (část č. 1 o výměře 
30 m2, část č. 2 o výměře 21 m2) k.ú. Pardubice společnosti Velocentrum Voleský s.r.o., IČO 
038 68 087, se sídlem Vršovická 466/62, Vršovice, 101 00 Praha 10, za účelem parkování 
automobilů pro provozovatele obchodu v domě čp. 1895. 
Zdůvodnění: 
Jedná se o parkoviště v zóně placeného parkování. 
 

 

Bod 1.9 

Usnesení č. 773 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Fastport a.s., IČO 27522580, se 
sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 252/11, p. p. č. 252/13, p. p. č. 2583/3, p. p. č. 2583/10, 
p. p. č. 2583/48, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2583/50, p. p. č. 2665/11, p. p. č. 2794/1 a p. p. č. 
3866, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 8063-47/2015, 
spočívajícího v provozování vybudované optické sítě uložené v rámci akce „Optická síť Třída 
Míru s napojením na ulici Sladkovského v Pardubicích“ za podmínky, že dojde k přeložení 
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dlažby v celé šíři chodníku a položení zpět do vysokopevnostní drenážní hmoty (např. 
Sopro DM 610 - maltová směs, Sopro HSF 748 - disperzní sycený adhezní můstek) pro 
ložnou vrstvu s odpovídající zpevněnou výplní spár (Sopro PFM HF - spárovací malta). 
Poškozené prvky dlažeb musí být nahrazeny barevně a strukturou odpovídajícími prvky, 
aby celkové vyznění díla odpovídalo původnímu rázu a nebo pokud se napojí optické 
kabely vedené v šachtách pod tř. Míru. 
 

 

Jednací místnost opustila Mgr. Marie Hubálková 
Bod 1.10 
 

Usnesení č. 774 76/06/22    (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, na částech pozemků označených jako p. p. č. 1069/81, p. p. č. 
1074/9, p. p. č. 1489/4, p. p. č. 1491/10, p. p. č. 1491/11, p. p. č. 1491/19, p. p. č. 2698/29, 
p. p. č. 2698/31, p. p. č. 2698/52, p. p. č. 2988/1, p. p. č. 2988/5, vše v k.ú. Pardubice, 
za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci akce „Pardubice, p. č. 
1070/13 knn“, číslo IV-12-2019452. 
 

 

Do jednací místnosti se vrátila Mgr. Marie Hubálková. 
Bod 1.11 
Usnesení č. 775 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčku části pozemku označeného jako p. p. č. 393/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO 25916092, se sídlem 
Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice, za účelem umístění uměleckého díla – 
kinetická loď na dobu maximálně pěti let a za podmínky vydání souhlasu autora PD 
Rekonstrukce Tyršových sadů Ing. Jiránka. 
 

 

2. 

Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích – umístění 

prodejního zařízení nebo zařízení pro pořádání akcí 
Bod 2.1 

Usnesení č. 776 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání prezentační akce společnosti Šnyt s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 57, 
530 09 Pardubice, IČO 03638952 dne 23. 7. 2022 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích 
před č. p. 4.  
 

 

Bod 2.2 

Usnesení č. 777 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
prodejního zařízení – restaurační předzahrádky společnosti VIA VINI a.s., se sídlem Kaprova 
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42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 28333543 ve dnech 1. 7. 2022 - 30. 9. 2025 
v ul. Anenská u č. p. 2641 (z boku restaurace St. Patrick) v Pardubicích. 
 

 

Bod 2.3 

Usnesení č. 778 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních s umístěním prodejního 
zařízení – restaurační předzahrádky ve dnech 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022 před č. p. 40 
v ul. Pernštýnská v Pardubicích. Žadatelem je fyzická osoba s oprávněním podnikat Petr 
Baklík, se sídlem Pernštýnská 40, 530 02 Pardubice, IČO 01132571. 
 

 

Bod 2.4 

Usnesení č. 779 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních s umístěním prodejního 
zařízení – restaurační předzahrádky před č.p. 40 v ul. Pernštýnská v Pardubicích ve dnech 
1. 8. 2022 - 31. 10. 2022. Žadatelem je právnická osoba SEV Amos, z.ú., se sídlem Štolbova 
2874, 530 02 Pardubice, IČO 28762878. 
 

 

Bod 2.5 

Usnesení č. 780 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních s umístěním prodejního 
zařízení – restaurační předzahrádky společnosti Jšpunt s.r.o., se sídlem Hrušovanská 57, 
671 68 Hrabětice, IČO 09320512 ve dnech 1. 7. - 30. 10. 2022 před č. p. 26 v ul. Svaté Anežky 
České v Pardubicích. 
 

 

Bod 2.6 - STAŹENO 
 

 

3. 

Vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací 
 

Usnesení č. 781 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentaci bouracích prací na akci „Demolice RD Sladkovského č. p. 447“ na 
p. p. č. 943 v k. ú. Pardubice. Žadatelem je Ivana Votavová, Podhumenská 62, 530 02 
Pardubice, IČ 72956372, investorem je Rezidence Sladkovského s.r.o., se sídlem Smetanovo 
náměstí 47, 530 02 Pardubice, IČ 13584294. 
 

 

4. 

Vyjádření k žádostem o dotace 

BOD 4.1 

Usnesení č. 782 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
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a) rozpočtové opatření č. 7 - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve výši 
5.000,- Kč organizaci Sokolská župa Východočeská-Pippichova, Jiráskova 29, Pardubice, 
na akci „Sokolgym 2022 – Sokolské Pardubice“, který se uskutečnil 17. 6. – 19. 6. 2022 ve 
sportovním areálu TJ Sokol Pardubice I, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.2 

Usnesení č. 783 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření č. 8 - poskytnutí dotace z kapitoly Kultura ve výši 5.000,- Kč společnosti 

ART SOTRM CZ, s.r.o., Dubové návrší 749, 530 12 Pardubice, na akci „Koncert PIRATE 

SWING Band Gala 2022“, který se uskuteční 19. 12. 2022 v Sukově síni Domu hudby 

Pardubice, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 

Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.3 

Usnesení č. 784 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 9 - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve výši 

3.000,- Kč Mateřské škole Kamínek, Ke Kamenci 1601, 530 03 Pardubice na akci „Letní 
škola v přírodě“, která se uskuteční v červnu 2022 ve Zderazi u Proseče, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.4 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. xx - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši xxxxx,- Kč Mateřské škole Kamínek, Ke Kamenci 1601, 530 03 Pardubice na akci 
„Orientační běh pro děti a rodiče“, která se uskuteční v období května - června 2022 na 
školní zahradě, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.5 

Usnesení č. 785 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření č. 10 - poskytnutí dotace z kapitoly Rezerva rady ve výši 5000,- 
Kč Mateřské škole Kamínek, Ke Kamenci 1601, 530 03 Pardubice na akci „Zahradní 
slavnost“, která se uskutečnila v červnu 2022 na školní zahradě, 
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b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.6 

Usnesení č. 786 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 11 - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši 2 000,- Kč Mateřské škole Kamínek, Ke Kamenci 1601, 530 03 Pardubice na akci 
„Cvičení v Sokole“, která se uskutečnila v březnu 2022 v Sokolovně v Pardubicích, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.7 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. xx - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši xxxxx,- Kč Mateřské škole Kamínek, Ke Kamenci 1601, 530 03 Pardubice na akci 
„Výlet na Pipkův dvůr“, která se uskuteční v období říjen - listopad 2022, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.8 

Usnesení č. 787 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 12 - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši 1 000,- Kč Mateřské škole Kamínek, Ke Kamenci 1601, 530 03 Pardubice na akci 
„Olympijské hry na školní zahradě“, která se uskutečnila v květnu 2022 na školní zahradě, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 

Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.9 

Usnesení č. 788 76/06/22    (pro 5, 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 kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši 5.000,- Kč TJ BMX Pardubice z.s., se sídlem nábřeží Závodu míru 1886, 530 02 
Pardubice, na akci „Krajský přebor BMX“, která se uskutečnila dne 10. 4. 2022 
v bikrosovém areálu Závodu míru v Pardubicích, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 
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BOD 4.10 

Usnesení č. 789 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 14 - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši 5 000,- Kč Mateřské škole Kytička Pardubice, se sídlem Gebauerova 1691, 530 03 
Pardubice, na akci „Závěrečná zahradní slavnost“ (společná akce dětí a rodičů), která se 
uskutečnila 14. 6. 2022 na zahradě MŠ, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.11 

Usnesení č. 790 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 15 - poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládež, tělovýchova ve 

výši 3.500,- Kč organizaci TJ Sokol Pardubice, se sídlem Jiráskova 29, Pardubice, na akci 
„Dětský den“, který se uskutečnil 26.5.2022 ve sportovním areálu TJ Sokol Pardubice I, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.12 

Usnesení č. 791 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 16 - poskytnutí dotace z kapitoly Kultura ve výši 5.000,- Kč spolku 

Klasická hudba mladým, z.s., Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, na akci „W+V+J – 
Hlas Ameriky“, která se uskutečnila dne 5. 6. 2022 v Kulturním domě Hronovická, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

BOD 4.13 

Usnesení č. 792 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 17 - poskytnutí dotace z kapitoly Kultura ve výši 5.000,- Kč organizaci 

Rodinné Integrační Centrum z.s., nám. Republiky 2686, Pardubice na akci „Podpora 
tradičních kulturních akcí v RIC (Rozloučení s prázdninami, Mikulášská besídka, Vánoční 
besídka)“, která se uskuteční v září a prosinci roku 2022 v místě sídla organizace, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
Termín: 31. 8. 2022 
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková 

 

 

5. 

Schválení Smlouvy o zařazení odsouzených do práce 
 

Usnesení č. 793 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
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s c h v a l u j e 
smlouva o zařazení odsouzených do práce č.j. VS-118712-1/ČJ-2022-802177-SML dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
 

 

6. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení 

č. VŘ 9/2022 „Oprava chodníku Spořilov“ 
 
Usnesení č. 794 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a)   r o z h o d l a 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
směrnicí Městského obvodu Pardubice I č. 12 (Zadávací řád veřejných zakázek v platném 
znění) ve věci zakázky č. 9/2022: „Oprava chodníku Spořilov“, zadané formou výzvy 
k podání cenové nabídky a na základě záznamu o posouzení nabídek tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy M-STAV a.s., IČ 27557235, s nabídkovou cenou ve výši 
Kč  1,622.315,06 bez DPH, 

b)   p o v ě ř u j e  
starostku městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. Zákona 
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

 

7. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na výběrové řízení 

č. VŘ 10/2022 „Stavební úpravy chodníků Pospíšilovo nám.“ 

 
Usnesení č. 795 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
a)   r o z h o d l a 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
směrnicí Městského obvodu Pardubice I č. 12 (Zadávací řád veřejných zakázek v platném 
znění) ve věci zakázky č. 9/2022: „Stavební úpravy chodníků Pospíšilovo nám.“, 
zadané formou výzvy k podání cenové nabídky a na základě záznamu o posouzení 
nabídek tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy M-STAV a.s., IČ 27557235, 
s nabídkovou cenou ve výši Kč 1,156.846,60 bez DPH,  
b)   p o v ě ř u j e  
starostku městského obvodu k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. Zákona 
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

 

8. 

Zrušení účtů vedených u Equa bank a.s. 

 

Usnesení č. 796 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
a) s c h v a l u j e  

zrušení účtů č. 1015260344/6100 a 1015260432/6100 vedených u společnosti Equa bank 
a.s., IČ: 47116102, 

b) p o v ě ř u j e  
starostku městského obvodu Pardubice I k zajištění zrušení účtů. 
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9. 

Výběrové řízení č. VŘ 11/2022 „Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. 
Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – II. etapa“ 

 
Usnesení č. 797 76/06/22    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 11/2022 „Regenerace vnitrobloků 
ohraničených ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – II. etapa“, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 

2) r o z h o d l a  
o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele jako otevřenou výzvu 

3)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 
11/2022 „Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 
Studánecká – II. etapa“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek malého 
rozsahu:  

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361 

2) TIS - CR, s.r.o., Chrudim, IČ 25260103 
3) MIROS Pardubice a.s., IČ 27523934 
4) M – SILNICE a.s., IČ 42196868 
5) M – STAV CZ s.r.o., IČ 27557235 
6) Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572 
7) PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., IČ 46504621 
8) Agrostav Pardubice, a.s., IČ 46506063 

4)   s t a n o v u j e 
proces otevírání obálek za veřejně přístupný/nepřístupný pro dodavatele, kteří podali 
nabídku; 

5)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 

č. 11/2022:  
- Ivanu Dolečkovou 
- Mgr. Marii Hubálkovou 
- Ing. Jiřího Lejhance 
- Mgr. Ondřeje Šebka 
- Mgr. Vladimíra Martince 
- Romana Harmata 

b) náhradníky: Ondřeje Berana  
c) zapisovatele: Ing. Gabrielu Křížkovou 

6)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 25. července 2022 v 15 hodin. 

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 
Termín: 30. 6. 2022 


