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

 
 

Přehled usnesení 
z 16. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 11. 7. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Alena Stehnová, Vladimír Martinec, Jaroslav Menšík 
 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni: Ondřej Šebek, Marie Hubálková 
 
 
Mimořádnou 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 16. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
Starostka navrhla stažení bodů č. 7., 9. 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji 
3. Návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
4. Vyjádření k žádostem o dotace 
5. Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna 
6. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 5/2019 – „Stavební 

úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru Pardubičky“ 
7. Vyjádření k PD stavby „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“ 
8. Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
9. Schválení smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o. 
10. Žádost o vyjádření k udělení výjimky ze zákazu užívání a provozování zábavní 

pyrotechniky 
11. Diskuze 
 
Program 16. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 16. mimoř. schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis z 15. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 16. mimořádné schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 16. mimořádné schůze RMO byly jmenováni: Jaroslav Menšík 
          Vladimír Martinec 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 139 16/07/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájmem částí pozemků označených jako p. p. č. 103/19 o výměře 1.157 m2, p. p. č. 

103/19 o výměře 1.157 m2, p. p. č. 103/35 o výměře 339 m2, p. p. č. 677/2 o výměře 
2.149 m2, p. p. č. 2543/2 o výměře 386 m2, p. p. č. 2774/3 o výměře 178 m2, p. p. č. 
2774/24 o výměře 55 m2, st. p. č. 11303 o výměře 14 m2, vše v Pardubice, p. p. č. 451/10 
o výměře 25 m2, p. p. č. 467/5 o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pardubičky, ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 
708900005, se sídlem Víta nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové, v rozsahu geometrických plánů č. 1489-51/2019, č. 8885-50/2018 a č. 9025-
4/2019, za účelem užívání částí pozemků jako staveniště pro stavební akci města 
„Revitalizace nábřeží Chrudimky – Náhrdelník Chrudimky“ a za účelem stavby cyklostezky 
a chodníků, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy do dne, kdy nájemce 
protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let, 
za nájemné ve výši 4.306,- Kč/rok  

b) se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 103/19 
o výměře 1.157 m2, p. p. č. 103/19 o výměře 1.157 m2, p. p. č. 103/35 o výměře 339 m2, 
p. p. č. 677/2 o výměře 2.149 m2, p. p. č. 2543/2 o výměře 386 m2, p. p. č. 2774/3 
o výměře 178 m2, p. p. č. 2774/24 o výměře 55 m2, st. p. č. 11303 o výměře 14 m2, vše 
v Pardubice, p. p. č. 451/10 o výměře 25 m2, p. p. č. 467/5 o výměře 3 m2, vše v k. ú. 
Pardubičky, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Povodí Labe, státní podnik, IČO 708900005, se sídlem Víta nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve prospěch statutárního města Pardubice, 
v rozsahu geometrických plánů č. 1489-51/2019, č. 8885-50/2018 a č. 9025-4/2019, 
za účelem umístění stavebních objektů budovaných v rámci stavební akce „Revitalizace 
nábřeží Chrudimky – Náhrdelník Chrudimky“, za cenu, která byla vyčíslena jako 
pětinásobek ročního užitku při ceně 1,-Kč/m2 plochy v celkové výši 21.530,- Kč.  

 
 

BOD 1.2 

 

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

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků formou úplatných převodů: 
- s odkoupením pozemku označeného jako p. p. č. 742/32 o výměře 84 m2 v k. ú. Pardubice 

z vlastnictví xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku, 

- s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 213/1 o výměře cca 59 m2 v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Pardubice 

Zdůvodnění: není vhodné prodávat pozemek ve vlastnictví města, který je v parkové úpravě 
za účelem zřízení soukromého parkoviště. 

 
 

2. 
Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji 

 
Usnesení č. 140 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
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1. sjednané peněžní a nepeněžní plnění za zveřejnění inzerátů v nultém vydání zpravodaje 
„Pardubická jednička“ následovně: 

a) Peněžní plnění k fakturaci: 
Sting - realitka 3,5 tis. Kč na 1/4 strana 
Radim Stehno - 3,5 tis. Kč – ¼ strana 
Timra - 10 tis. Kč - 1 strana 
SK Eko - 10 tis. - 1 strana 
Shaokan Čínská restaurace - 10 tis. Kč - 1 strana 
Lejhanec Pavel Zlatnictví - 5 tis. Kč – ½ strana 
Milan Bajer - café - 5 tis. Kč ½ strana 
Rerych - Reklamní servis - 5 tis. Kč ½ strana 
Kooperativa Klíště - 10 tis. Kč 1 strana 
Taxi GT - 2,5 tis. Kč  

b) Nepeněžní plnění  
Koupaliště Cihelna 1/3 str. + tvorba inzerátu za 5 tis. Kč  
Dostihový spolek - 1/4 str. za 3,5 tis. Kč  
Festival vína - Lejhanec Jiří - pomoc při tvorbě zpravodaje plnění 5 tis. Kč – ½ strana 

c) slevové kupony zdarma 

2. uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s PAP PARDUBICE o.p.s. dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, kde předmětem smlouvy je vymezení rozsahu 
vzájemných práv a povinností při poskytování reklamních služeb smluvních stran v rámci 
zajišťování jejich činností. 

 
 

3. 
Návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 

Usnesení č. 141 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
u k l á d á  
návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic, předložit 
k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I. 
        T: 11. 9. 2019 
        Z: Alena Stehnová 
 
 

4. 
Vyjádření k žádostem o dotace 

 

BOD 4.1 

Usnesení č. 142 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 4 000 Kč TJ Sokolu 

Pardubice I, se sídlem Jiráskova 29, Pardubice, IČ 00527785, na akci „Dětský den“, 
která se uskutečnila 3. 6. 2019 v areálu TJ Sokol Pardubice Na Olšinkách, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.2 

Usnesení č. 143 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
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a) poskytnutí dotace z kapitoly z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 5 000 Kč 
SPŠE a VOŠ Pardubice, se sídlem Karla IV. 13, IČ 02013762, na soutěž pro žáky 
8. a 9. tříd „Praktická elektronika 2019“, která se uskutečnila 16. 1. 2019 v areálu školy 
v ul. Do Nového 1131, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.3 

Usnesení č. 144 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Kultura“ ve výši 2 500 Kč společnosti Barocco sempre 

giovane, o. p. s., se sídlem Sukova třída 1260, Pardubice, IČ 28813201, na jarní 
abonentní cyklus koncertů Barocco sempre giovane 2019, který se uskutečnil 
v evangelickém kostele v Pardubicích v období ledna až června 2019 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.4 

Usnesení č. 145 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Kultura“ ve výši 2 500 Kč společnosti Barocco sempre 

giovane, o. p. s., se sídlem Sukova třída 1260, Pardubice, IČ 28813201, 
na „Slavnostní závěrečný koncert 41. Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 
2019“, který se uskutečnil v Sukově síni Domu hudby dne 28. 4. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.5 

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

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Kultura“ ve výši xxxxx Kč společnosti Barocco sempre 

giovane, o. p. s., se sídlem Sukova třída 1260, Pardubice, IČ 28813201, 
na „Slavnostní zahajovací koncert 41. Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 
2019“, který se uskutečnil v Sukově síni Domu hudby dne 11. 3. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.6 

Usnesení č. 146 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 6 000 Kč na nájem 

mobilních toalet a umývárny Základní škole Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, 
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530 02 Pardubice, IČ 70837236, na akci „Starořecká olympiáda Pardubice – Pardubice 
v pohybu 2019“, která se uskutečnila ve sportovním parku Na Špici dne 17. – 18. 5. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.7 

Usnesení č. 147 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s ch v a l u j e  
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Kultura“ ve výši 5 000 Kč a z kapitoly „Rezerva starostky“ 

ve výši 5 000 Kč společnosti ART STORM CZ, s. r. o., se sídlem Dubové návrší 749, 
Pardubice, IČ 27933733, na koncert „PIRATE SWING Band Gala 2019“, který se 
uskuteční 7. 12. 2019 v KD Hronovická v Pardubicích, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 

 

BOD 4.8 

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

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „xxxxxxxxx“ ve výši xxxxx Kč Aleši Čvančarovi, Chrufest 

s. r. o., se sídlem Na Drážce 1494, Pardubice, IČ 07847157, na „CHRUFEST INDOOR 
EDITION 2019“, který se uskuteční v kongresovém sále Atrium Palác dne 15. 11. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.9 

Usnesení č. 148 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Rezervy starostky“ ve výši 7000 Kč spolku MOZAIKA, z. s., 

se sídlem nám. Jana Pernera 217, Pardubice, IČ 03329356, na křest knihy p. Hojera 
(Rychlé šípy), který se uskutečnil 16. 5. 2019 v hale pardubického nádraží, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.10 

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

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši xxxx Kč Mateřské 

škole Pardubice, se sídlem nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, IČ 60157241, na 
akci „Velikonoční jarmark“, která se uskutečnila dne 10. 4. 2019 v mateřské škole, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
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BOD 4.11 

Usnesení č. 149 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 4 000 Kč Mateřské 

škole Pardubice, se sídlem nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, IČ 60157241, na 
akci „Zahradní slavnost a vyřazení předškoláků“, která se uskutečnila dne 13. 6. 2019 
v mateřské škole, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.12 

Usnesení č. 150 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 4 000 Kč Mateřské 

škole Pardubice, se sídlem nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, IČ 60157241, 
na akci „Týden dětské radosti“ – oslava Dne dětí, která se uskutečnila ve dnech  
27. – 31. 5. 2019 v mateřské škole, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.13 

Usnesení č. 151 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 5 000 Kč Mateřské 

škole Pardubice, se sídlem K Polabinám 626, Pardubice, IČ 60157321, na akci 
„Oslava 50 let vzniku MŠ K Polabinám“, která se uskuteční dne 3. 10. 2019 v MŠ, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.14 

Usnesení č. 152 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Rezerva rady“ ve výši 4000 Kč Mateřské škole Kamínek, 

se sídlem Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090, na akci „Zahradní slavnost“ – 
rozloučení se školáky, která se uskutečnila dne 12. 6. 2019 v mateřské škole, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.15 

Usnesení č. 153 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
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a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 750 Kč Mateřské 
škole Kamínek, se sídlem Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090, na pronájem 
Sokolovny na Olšinkách – sportovní dopoledne s cvičitelkou, které se uskuteční v říjnu 
2019 v sokolovně, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.16 

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

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši xxxx Kč Mateřské 

škole Kamínek, se sídlem Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090, na akci 
„Společný pochod rodičů a dětí na Kunětickou horu“, která se uskutečnila 18. 5. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.17 

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

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši xxxx Kč Mateřské 

škole Kamínek, se sídlem Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090, na akci 
„Návštěva lanového centra Cihelna Pardubice“ – sportovní odpoledne pro děti, která se 
uskuteční v září 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
 
 

BOD 4.18 

Usnesení č. 154 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 1 000 Kč Mateřské 

škole Kamínek, se sídlem Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090, na akci 
„Keramika dětí a rodičů“, která se uskuteční v listopadu 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 4.19 

Usnesení č. 155 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 4 000 Kč Mateřské 

škole Pardubice, se sídlem K Polabinám 626, Pardubice, IČ 60157321, na akci „Týden 
dětské radosti“, která se uskutečnila ve dnech 27. – 31. 5. 2019 v mateřské škole, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
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BOD 4.20 

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

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Rezerva místostarosty“ ve výši xxxxx Kč spolku CARMINA, 

z. s., se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, IČ 26611511, na koncert DPS CARMINA 
jubilejní 30. koncertní sezóny – tradiční akci dětského sboru, který se uskutečnil 
6. 6. 2019 v Domě hudby na Sukově třídě, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 
BOD 4.21 

Usnesení č. 156 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s ch v a l u j e  
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Rezervy rady“ ve výši 3000 Kč TJ. Sokol Pardubice I, se 

sídlem Jiráskova 29, Pardubice, IČ 00527785, na reprezentační účast pro 3 osoby na 
16. světové gymnaestrádě (WG) 2019, která se uskuteční ve dnech  
7. – 14. 7. 2019 v Dorbirnu v Rakousku, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
         Termín: 30. 9. 2019 
         Z: Bc. Petr Víšek, ved. EO 
 
 
BOD 4.22 

Usnesení č. 157 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež, tělovýchova“ ve výši 5 000 Kč na nájem 

Základní škole Pardubice, se sídlem nábřeží Závodu míru 1951, Pardubice, 
IČ 48161136, na akci „Slavnostní školní akademie k 40. výročí školy“, která se uskutečnila 
dne 11. 6. 2019 v KD Hronovická, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 
BOD 4.23 

Usnesení č. 158 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 6 000 Kč na ceny 

do soutěží spolku Rodinné Integrační Centrum, z. s., se sídlem náměstí Republiky 
2686, Pardubice, IČ 27026728, na 3 akce - oslavu svátku Dne dětí (v měsíci červnu 
2019), na Mikulášské besídky (listopad a prosinec 2019) a vánoční besídky a vánoční 
tvoření pro rodiče a děti (listopad a prosinec 2019), 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
        T: 30. 9. 2019 
        Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
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5. 
Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I – změna 

 
Usnesení č. 159 16/07/19     (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

I. s c h v a l u j e  
s účinností od 1. 8. 2019 tyto změny organizační struktury Úřadu městského obvodu 
Pardubice I takto: 

a) Přesouvá 1 pracovní pozici z Odboru majetku a správních činností a to 
z „Oddělení zahradní architektury“ do „Oddělení majetku a investic“- pracovní 
skupiny.  

b) Přesouvá 1 pracovní pozici referenta z Odboru ekonomického do Kanceláře 
úřadu. 

II. s t a n o v u j e 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců 
Statutárního města Pardubic – městského obvodu Pardubice I na 42 zařazených do 
Úřadu městského obvodu Pardubice I, a to s účinností od 1. 8. 2019. Do tohoto 
celkového počtu se nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, 
zaměstnanci, kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají 
uzavřenou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

III. s c h v a l u j e 
s účinností od 1. 8. 2019 změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Pardubice I, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. 

IV. u k l á d á 
tajemnici Úřadu městského obvodu Pardubice I 

1. realizovat změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I dle tohoto 
usnesení; 

2. provést příslušné pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení (změny 
pracovních smluv apod.). 

 
 

6. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 5/2019 – 

„Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru Pardubičky“ 
 
Usnesení č. 160 16/07/19     (pro 3, 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 v platném znění ve věci zakázky 
č. 5/2019: „Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru 
Pardubičky“, zadané formou výzvy k podání cenové nabídky tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy DOMAR stavby, s.r.o., IČ: 04937171, s nabídkovou cenou 
ve výši Kč 1785991,- bez DPH a druhou nejlepší nabídkou je nabídka firmy MIROS 
Pardubice, a.s., IČ: 27523934, s nabídkovou cenou ve výši Kč1796465,89 bez DPH.  

b)   p o v ě ř u j e  
starostu 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. 
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7. 
Vyjádření k PD stavby „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“ 

 
S T A Ž E N O 
 
 

8. 
Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Usnesení č. 161 16/07/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 v rámci kapitoly 14 – 
Vnitřní správa z položky „Provoz JSDH“ na položku „Nákup dopravního automobilu pro 
JSDH (podíl obce)“ ve výši Kč 31 tis. 
 
 

9. 
Schválení smlouvy o spolupráci se spol. DEPRO REAL s. r. o. 

 
S T A Ž E N O 
 
 

10. 
Žádost o vyjádření k udělení výjimky ze zákazu užívání a provozování zábavní 

pyrotechniky 
 
Usnesení č. 162 16/07/19   (pro 3, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
r o z h o d l a 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 13/2006, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 1/2010, č. 6/2010 č. 14/2011, č. 5/2012, č. 
7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, 
č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č, 2/2019 o veřejném pořádku tak, že uděluje výjimku ze 
zákazu užívání a provozování zábavní pyrotechniky žadateli Karlu Horádkovi, trvale bytem 
Žižníkov 99, 470 01 Česká Lípa, při ohňostroji, který se bude konat dne 12. 10. 2019 od 
21:45 hodin do 21:50 hodin v rámci soukromé oslavy v restauraci Cartellone v Pardubicích. 
Odpaliště ohňostroje bude umístěno v ulici U Stadionu, v bezpečné vzdálenosti od zástavby i 
zeleně. Jedná se o malý ohňostroj (hobby box) do 7 kg trhaviny, odpal provede profesionál 
v oboru zábavní pyrotechniky. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 12:50 h,  
17. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 11. 7. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
(jména jsou uváděna bez titulů) 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: Vladimír Martinec, Jaroslav Menšík 


