
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

 

 

Usnesení 
 

z 32. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 15. října 2020 od 16.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

 

 

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

Janoš.  

 

 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Evžen Erban a Ing. Milan Randák. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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

2. Dotace 

3. Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení č. 7/2020 na akci: Novostavba 

dětského hřiště K Vinici, Pardubice 

Informativní zpráva – čerpání dotací 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 147/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. se zřízením budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na části pozemku 

označeném jako p. p. č. 2168/10, k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti UNIPETROL 

RPA, s.r.o., IČO 27597075, se sídlem Záluží 1, Litvínov, ve prospěch   

statutárního města Pardubice, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět 

uložení kabelu k novému světelnému signalizačnímu zařízení v rámci stavby „Terminál 

JIH, Pardubice“, žadatel Statutární město Pardubice, zast. OITS OMI MmP,   

2. s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Terminál JIH, Pardubice“, umístěné na části 

pozemku označeného jako p. p. č. 2168/10 o výměře 81 m2, k. ú. Pardubice, ve vlastnictví 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., IČO 27597075, se sídlem Záluží 1, Litvínov, 

žadatel: Statutární město Pardubice, zast. OITS OMI MmP, odůvodnění: trvalý zábor pro 

úpravu nájezdu na čerpací stanici a osazení stožáru SSZ. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

2. 

Dotace 

 (usnesení č. 148/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020: 

1.    ve výši 10.000,- Kč na akci „Mikulášská besídka“ dne 4. 12. 2020, žadatel: SDH 

Dražkovice, sídlo: Dražkovice 25, 533 33 Pardubice, IČO: 65668723, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 115), 

2. ve výši 10.000,- Kč na akci „Mikulášský běh“ dne 5. 12. 2020, žadatel: Hvězda 

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

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, 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. 116) 

3. ve výši 3.000,- Kč na akci „Strašidelná noc“ dne 6. 11. 2020, žadatel: DDM ALFA 

Pardubice, Družby 334. Pardubice, IČ 48161233, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 3.000,- 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. 117), 

4. ve výši 7.000,- Kč na akci „Polytechnická výchova“ v období listopad – prosinec 2020 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel:  Mateřská 

škola Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

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



kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Polytechnická výchova“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 118), 

5.  ve výši 6.900,- Kč na akci „Ekologie naší MŠ“ v období prosinec 2020, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 6.900,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Ekologie naší MŠ“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 119), 

6. ve výši 4.500,- Kč na akci „Svatomartinské slavnosti“ dne 11. 11. 2020, žadatel: 

Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115, 530 02 Pardubice, sídlo: Benešovo nám. 

2115, 530 02 Pardubice, IČO: 64243095, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku 

„dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 120), 

7. ve výši 5.000,- Kč na akci „Adventní setkání“ dne 10. 12. 2020, žadatel: Základní škola a 

mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- 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. 121), 

8. ve výši 10.000,- Kč na akci „Víkendové programy pro rodiny“ v listopadu – prosinci 

2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: 

ŠUMÁK z. s. Blato 72, 530 02 Mikulovice, IČ: 27057968, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové 

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

položku „dotace Šumák – Víkendové programy pro rodiny“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 122), 

9. ve výši 8.000,- Kč na akci „Svatomartinská jízda“ dne 11. 11. 2020, žadatel: MŠ 

Kamarád, Pardubice, sídlo: Teplého 2100, 530 09 Pardubice, IČ: 75017989, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 8.000,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská jízda“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 123), 

10. ve výši 7.000,- Kč na akci „Vánoční zpívání“ dne 9. 12. 2020, žadatel: MŠ Kamarád, 

Pardubice, sídlo: Teplého 2100, 530 09 Pardubice, IČ: 75017989, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, 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. 124), 
11. ve výši 4.750,- Kč na akci „Klíč k pohádkám“ dne 3. 12. 2020, žadatel: Spolek rodičů pro 

podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s., sídlo: Gorkého 867, Pardubice, IČ: 

60156031, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 



směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.750,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Spolek na podporu waldorfské 

pedagogiky – Klíč k pohádkám“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 125), 
12. ve výši 20.000,- Kč na „Účast na evropském poháru Alpa Adria Cup“ v říjnu – prosinci 

2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: 

Basketbalový klub Pardubice z. s., V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 67441629, a 

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

28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2020, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy 

starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup“ 

v běžných výdajích v kapitole 33, a související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 

10.000,- Kč z rezervy místostarosty v kapitole 98 na položku „dotace BK Pardubice – 

Alpe Adria Cup“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtová opatření vedená pod 

pořadovým č. 126 a 127), 
13. ve výši 10.000,- Kč na akci „Vánoce v azylovém domě“ 1 – 31. 12. 2020 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: SKP-CENTRUM, o. p. s., 

Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČ: 27534804, a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, 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. 128), 
14. ve výši 9.500,- Kč na akci „Narozeninové radovánky MŠ Motýlek“ dne 4 – 5. 11. 2020 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 5. 11. 2020, žadatel: Mateřská škola 

Motýlek Pardubice, sídlo: Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ: 70944831, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 9.500,- Kč z položky příspěvky v 

kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Narozeninové radovánky“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 129), 

15. ve výši 10.000,- Kč na akci „Má vlast“ s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo 

nejdéle 31. 12. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice – Dražkovice 146, sídlo: 

Dražkovice 146, Pardubice, IČ: 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku 

„dotace MŠ Dražkovice – Má vlast“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 130). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

3. 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení č. 7/2020 na akci: Novostavba 

dětského hřiště K Vinici, Pardubice 

(usnesení č. 149/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se zrušením výběrového řízení č. 7/2020 na 

akci: Novostavba dětského hřiště K Vinici, Pardubice 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 



Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.35 hod. 

 

 

Pardubice 15. 10. 2020 

 

 

 

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

                                  Evžen Erban                      Ing. Milan Randák 

 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


