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

 

Přehled usnesení 
z 1. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, 

která se konala dne 19. 11. 2018 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek (dostavil se před projednáváním bodu 

1.3), Mgr. Marie Hubálková, Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková 
Omluveni:  
 
 

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

I. 
Program 1. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 

3. Vyjádření k PD stavby „Pardubice, Na Špici p. č. 507/1 – knn“ 

4. Vyjádření k PD stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou 
galerii v Pardubicích“ 

5. Přístavba provozovny a 2 bytových jednotek – stavební úpravy objektu  
č. p. 273, Jindřišská ulice 

6. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – aktualizace hodnocení stavu stromů 

7. Diskuze 

 
Program 1. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen        (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 90. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 1. schůze rady byla jmenována Ing. Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 1. schůze RMO byly jmenováni:   Vladimír Martinec 
         Ing. arch. Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 1  1/11/18     (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uznáním vlastnických práv ve prospěch xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemku označeném jako 
p. p. č. 2703/16 o výměře 193 m2 v k. ú. Pardubice. 

 
 
BOD 1.2 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 2536 /21 o výměře 36 m2 k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, za účelem scelení pozemků. 
Zdůvodnění: viz vyjádření MmP – OMI. 
 
 
- dostavil se Mgr. Ondřej Šebek 

BOD 1.3 

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

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 864/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Pardubice 
xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, za účelem užívání pozemku 
jako zahrádka, odpočinková zóna, pro umístění pergoly a kovových schůdků k bytu. 
Zdůvodnění: viz vyjádření MmP - OHA a OMI (OPPN) 

 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 2  1/11/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p. p. č. 

1718/1 o výměře 59 m2, vše v k. ú. Pardubice, za účelem vybudování chodníků a 
rozšíření stávajícího sjezdu v rámci akce „Bytový dům Prokopka Pardubice“, 

b) s odkoupením vybudovaných chodníků a rozšíření stávajícího sjezdu na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p. p. č. 1718/1 o výměře 59 m2, vše 
v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za kupní 
cenu ve výši 1.000,- Kč. 

c) souhlasíme za podmínky vybudování náhradního parkování, které bude předané do 
majetku města a zůstane veřejné. 
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BOD 1.5 

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

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se snížením platby za nájem části pozemku označeného jako p. p. č. 619/1 o výměře 9 m2 
v k. ú. Pardubice společnost Léthó, o.p.s., IČO 02450283, se sídlem Na Rybníčkách 169, 
Černá za Bory, 533 01 Pardubice, a to z částky 700,- Kč/m2/rok, tj. celkem 6.300,- Kč/rok 
na částku 1.351,- Kč/rok. 
Zdůvodnění: 
Žadatelé mají možnost si požádat o dotaci na nájem Statutární město Pardubice. 
 
 
BOD 1.6 

Usnesení č. 3  1/11/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením níže uvedených pozemků do vlastnictví města v rámci investiční akce 
„Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“: 
1. pozemky označené jako p.p.č. 1542 o výměře 317 m2, p.p.č. 5208/3 o výměře 2.970 m2, 

vše v k.ú. Pardubice (LV č. 51), ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. pozemek označený jako p.p.č. 1464/4 o výměře 1.224 m2 v k.ú. Pardubice(LV č. 4224), 

ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6. pozemky označené jako p.p.č. 5208/5 o výměře 502 m2, p.p.č. 5208/6 o výměře 270 m2, 

p.p.č. 5208/7 o výměře 1.048 m2,vše v k.ú. Pardubice (LV č. 4225), ze spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9. část pozemku označeného jako 2783/58 o výměře cca 196 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 
1045), z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí 
Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, Hradec Králové za kupní cenu – (ZP zatím nedodán).   

19. pozemky označené jako p.p.č. 1455/43 o výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o výměře 65 m2, 
p.p.č. 2696/4 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Pardubice (LV č. 10935), ze spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

35. pozemek označený jako p.p.č. 1464/5 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice (LV č. 7526), 
vlastníkem je osoba neznámá a neznámého pobytu, bude řešeno dodatečně (kupní 
cena 7.840,- Kč) 

 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 

 
Usnesení č. 4  1/11/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s pronájmem samostatného skladu (sklepu) č. 10 o výměře 37,87 m2 v 1. p. p. objektu 
Evropského spolkového domu č. p. 54 Klášterní 55, Pernštýnské náměstí, stojící na 
pozemcích označených jako st. p. č. 92 a 94/1 k. ú. a obec Pardubice, část obce Pardubice – 
Staré Město, Ing. Alešovi Hlavatému, IČ 88517021, se sídlem Husova 1848, 530 03 
Pardubice – Bílé Předměstí. 
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3. 
Vyjádření k PD stavby „Pardubice, Na Špici p. č. 507/1 – knn“ 

 
Usnesení č. 5  1/11/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení stavby „Pardubice, Na Špici p. č. 507/1 - 
knn“ na pozemku p. č. 507/1, 504/2, 4980, st. p. 11259 v k. ú. Pardubice dle předložené 
projektové dokumentace za podmínky koordinace nových kabelových vedení se stavbou 
„Veřejné osvětlení Pardubice, park Na Špici“. Tato stavba bude realizována na základě 
rozhodnutí o umístění stavby Sp. zn. SÚ 48409/2018/Sk ze dne 18. 9. 2018 a jejím 
investorem je Odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic.  
O výsledku jednání mezi oběma investory je nutné informovat správce parku Na Špici - 
Odbor majetku a správních činností ÚMO Pardubice I (L. Tobolková).   
 
 

4. 
Vyjádření k PD stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů 

pro Východočeskou galerii v Pardubicích“ 
 
Usnesení č. 6  1/11/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k 
k projektové dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení stavby „Obnova 
Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích“ 
na pozemku st. p. 1617/2 v k. ú. Pardubice, v souladu s předloženou projektovou 
dokumentací, tj. včetně navržených bouracích prací. 
 
 

5. 
Přístavba provozovny a 2 bytových jednotek – stavební úpravy objektu  

č. p. 273, Jindřišská ulice 
 
Usnesení č. 7  1/11/18   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Přístavba provozovny a 2 bytových 
jednotek – stavební úpravy objektu čp. 273, Jindřišská ulice“ na pozemku st. p. č. 
7123/2 v k. ú. Pardubice. 

 
 

6. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – aktualizace hodnocení 

stavu stromů 
 
Usnesení č. 8  1/11/18   (pro 5, 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 společnosti SAFE TREES, s. r. o., IČ: 26935287, se sídlem Hlinky 
162/92, 603 00 Brno v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení 
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předmětu činnosti: „Zpracování aktualizace hodnocení stavu stromů rostoucích na vybraných 
plochách městského obvodu Pardubice I s návrhem optimálního plánu péče“, která je 
přílohou tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:00 h,  
2. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 v 15:00 hodin. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 19. 11. 2018 
Zpracovala: Ing. Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 
 

     Bc. Alena Stehnová 
starostka Městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
        Vladimír Martinec       Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 


