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

 
 

Přehled usnesení 
z 30. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 17. 2. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková 
Omluveni: Mgr. Vladimír Martinec, Mgr. Marie Hubálková (dále jsou jména uváděna bez 

titulů) 
 
 

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 30. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci (DUR) na stavbu „Polyfunkční dům Ke Kamenci“ 
3. Zahradnické práce – dodávka a doplnění kůry k výsadbám v r. 2020 
4. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Rámcová smlouva na stavební práce 

spočívající zejména v opravách dlážděných povrchů z kamenné a betonové dlažby 
na místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu 
Pardubice I 

5. Zajištění sečí na území MO Pardubice I v roce 2020 
6. Výběrové řízení č. VŘ 1/2020 „Ošetření dřevin“ 
7. Výběrové řízení č. VŘ 3/2020 „Výměna písku v pískovištích dětských hřišť na území 

Městského obvodu Pardubice I“ 
8. Finanční dar pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů 
9. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce na prodej automobilů MO Pardubice I 
10. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
11. Vyjádření k žádosti o finanční příspěvek na akci „CooLOBĚŽKA CUP Pardubice 2020“ 
12. Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Multimodální uzel 

veřejné dopravy v Pardubicích - TERMINÁL B“ 
13. Diskuze 
 
Program 30. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 30. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 29. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu z 30. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu z 30. 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. 267 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2083/26 o výměře 1 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, za účelem umístění 
a užívání stojanu na kola k provozovně „Silver Spa Salon“ v objektu č. p. 1407 ul. Nerudova. 
 
 

BOD 1.2 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
Pardubice, dle varianty č. 1 nebo č. 2: 
- varianta č. 1 - pozemek označený jako p. p. č. 1389 o výměře 1.028 m2 v k. ú. Pardubice 
- varianta č. 2 - část pozemku označeného jako p. p. č. 1389 o výměře cca 602 m2 v k. ú. 

Pardubice 
za účelem užívání pozemku k soukromému zahradničení.  

Zdůvodnění: viz vyjádření OHA MmP. 
 
 
BOD 1.3 

Společnost Dopravní podnik města Pardubic a. s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice - 
Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, žádá o zřízení budoucího věcného břemene 
a o zřízení věcného břemene na níže uvedených částech pozemků za účelem uložení a 
provozování napájecího kabelu v rámci stavby „Napojení měnírny střed“. 
 
Usnesení č. 268 30/02/20   (pro 3, 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 na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 2672/4, p. p. č. 2672/7, p. p. č. 2672/6, p. p. č. 372/1, p. p. č. 
2672/14, p. p. č. 2672/15, p. p. č. 251/4, p. p. č. 331/15, p. p. č. 338/1, st. p. č. 10634/1, vše 
v k. ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s., IČO 
63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, 
za účelem uložení a provozování napájecího kabelu v rámci stavby „Napojení měnírny střed“ 
za podmínky nedotčení kořenového systému stromů. 
 
 
BOD 1.4 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem částí pozemků označených jako 527/1 o výměře cca 13 m2, p. p. č. 2685/2 
o výměře cca 6 m2, p. p. č. 2685/6 o výměře cca 8 m2, p. p. č. 2685/1 o výměře cca 71 m2, 
vše v k. ú. Pardubice Nadaci Automatické mlýny, IČO 07877552, se sídlem Mezi Mosty 
436, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice. 

Zdůvodnění: RMO doporučuje řešit formou výpůjčky nebo nájmu. 
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BOD 1.5 

Usnesení č. 269 30/02/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením služebností pro společnost Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na částech pozemků označených 
jako p. p. č. 90/6, p. p. č. 130/24, p. p. č. 137/5, p. p. č. 137/7, p. p. č. 137/10, p. p. č. 137/12, 
p. p. č. 152/14, p. p. č. 152/17, p. p. č. 2654/8, p. p. č. 2665/8, p. p. č. 2665/34, p. p. č. 
2665/41, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9156-002/2019, 
spočívajících v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení 
v ulici Karla IV. včetně vnitrobloku z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, 
za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
 
 
BOD 1.6 

Usnesení č. 270 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemků označených jako p. p. č. 504/2 o výměře 9 m2, p. p. č. 512/2 
o výměře 25 m2, vše v k. ú. Pardubice, společnosti Sport Motion s. r. o., IČO 05107776, se 
sídlem Erno Košťála 966, Studánka, 530 12 Pardubice, za účelem umístění a užívání 
lodního kontejneru pro účely půjčovny paddleboardů na dobu určitou do 31. 12. 2020. 
 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci (DUR) na stavbu 

„Polyfunkční dům Ke Kamenci“ 
 
STAŽENO 
 
 

3. 
Zahradnické práce – dodávka a doplnění kůry k výsadbám v r. 2020 

 
Usnesení č. 271 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy formou objednávky „Zahradnické práce – dodávka a doplnění kůry 
k výsadbám pro rok 2020“ přímým zadáním společnosti DOMAR stavby s.r.o., se sídlem 
Pardubice, Sadová 177, IČ: 04937171, dle předložené cenové nabídky č. 8/2020. 
 
 

4. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – Rámcová smlouva na 

stavební práce spočívající zejména v opravách dlážděných povrchů z kamenné 
a betonové dlažby na místních a veřejných účelových komunikacích na území 

Městského obvodu Pardubice I 
 
Usnesení č. 272 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
s c h v a l u j e 
výjimku ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I v platném 
znění – přímé zadání zhotoviteli – Marku Lédlovi, místo podnikání Počaply 98, 533 04 
Sezemice, IČ 73595420, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení 
předmětu činnosti – opravy dlážděných povrchů z kamenné a betonové dlažby 
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na místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

5. 
Zajištění sečí na území MO Pce I v roce 2020 

 
Usnesení č. 273 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o dílo „Provádění sečí trávy na území MO Pardubice I pro rok 2020“ 
přímým zadáním společnosti Služby města Pardubic a. s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová 
Termín: 24. 2. 2020 

 
 

6. 
Výběrové řízení č. VŘ 1/2020 „Ošetření dřevin“ 

 
STAŽENO 
 
 

7. 
Výběrové řízení č. VŘ 3/2020 „Výměna písku v pískovištích dětských hřišť na 

území Městského obvodu Pardubice I“ 
 
STAŽENO 
 
 

8. 
Finanční dar pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů 

 
Usnesení č. 274 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
finanční dar pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů dle předloženého návrhu. 

Termín: 15. 3. 2020 
Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová 

 
 

9. 
Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce na prodej automobilů MO Pardubice I 

 
Usnesení č. 275 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

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

a) tovární značky Škoda Octavia Combi, RZ: 3E5 5129 panu Antonínu Procházkovi za 
cenu 12.600,-Kč 

b) tovární značky Škoda Octavia Combi, RZ: 3H2 7935 panu Petru Macháčkovi za cenu 
18.800,- 

c) tovární značky VW Transporter, RZ: 3E5 5214 panu Antonínu Procházkovi za cenu 
22.100,-Kč 

dle návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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10. 
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

 
STAŽENO 
 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o finanční příspěvek na akci  

„CooLOBĚŽKA CUP Pardubice 2020“ 
 
STAŽENO 
Žadatel nesplňuje podmínky pro udělení dotace z rozpočtu městského obvodu. 
 
 

12. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci 

„Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - TERMINÁL B“ 
 
Usnesení č. 276 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se stavbou „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - TERMINÁL B“, za 
předpokladu dodržení podmínek v tomto rozsahu: 

a) Vedení bude uloženo do hloubky v souladu s příslušnou normou. 
b) Pokud bude zjištěno, že vedení je uloženo v rozporu se stanovenou normou, žadatel 

zajistí jeho přeložení do stanovené hloubky. 
c) Po uložení vedení bude povrch po výkopu uveden do původního stavu – živice. 
d) Příčné přechody komunikací budou provedeny protlakem, porušený povrch komunikací 

a chodníků bude opraven v plné šíři. 
e) Stavební práce prováděné v chodnících budou provedeny tak, aby v budoucnu 

nedocházelo k propadům v místě porušení konstrukčních vrstev těchto chodníků, ty 
budou opraveny shodně se stávajícími vrstvami, řádně zhutněny a výsledky hutnících 
zkoušek budou předány zástupci UMO Pardubice I při předávání pozemků po skončení 
stavebních prací. 

f) Na provedené práce požadujeme 36 měsíční záruční lhůtu. 
g) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 
h) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 
i) Pozemky po záboru budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 

případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 
j) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu 

budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 
k) Na staveništi bude udržován pořádek. 
l) Po dokončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města 

Pardubice protokolárně předány Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru správy 
majetku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení stavebních prací. 

 
 

13. 
Program 8. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 3. 2020 

 
Usnesení č. 277 30/02/20   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 11. 3. 2020: 
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1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Návrh I. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
3. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMO Pardubice I 
4. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
5. Poskytnutí odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a 

zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2019 
6. Regulace dopravy umístěním vjezdové závory na účelové komunikaci ve vnitrobloku 

Na Hrádku pro odstavná stání za Domem hudby 
7. Kontrolní zpráva č. 6 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 
8. Diskuze 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin,  
31. mimořádná schůze rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

v pondělí 9. 3. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 

Zápis vyhotoven dne 17. 2. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 
 

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


