Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení
z 13. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 26. června 2019 v salonku DK Dukla

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

Program:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení jednání
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále
Projednání schválených materiálů
Různé
Závěr

I.
Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení
Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Milan Randák a Bc. Jan Nadrchal.
Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková.
III.
Projednání schválených materiálů
1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
2. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko
RMO Pardubice V
3. Dotace – změna termínu akce
4. Upravený odpisový plán na r. 2019
5. Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2018
6. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2019
7. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019
8. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018
9. Dotace
IZ – čerpání finančních prostředků z rezerv
Pro 5, zdržel se 0, proti 0

1.
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 63/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí:
1. s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 2436/7 o výměře 343 m2, k. ú. Pardubice,
žadatel: Industrial Trade Services a.s., IČO 27529002, se sídlem Čepí 101, odůvodnění:
uvedený pozemek bezprostředně sousedí s pozemky v našem vlastnictví. Naše společnost
má v dané lokalitě S. K. Neumanna rozvojové záměry,
Pro 0, zdržel se 0, proti 5
2. se zřízením věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 3276/1, k. ú.
Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování stávající stavby vodovodu z litiny DN
80 a uzávěru vodovodní přípojky, v rozsahu geometrického plánu č. 9076-294/2019,
za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH za pozemek, žadatel: Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, Pardubice,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
3. s nájmem části pozemku označeného jako st. p. č. 5375 o výměře 40 m 2, k. ú. Pardubice,
žadatel: xxxxxxxxxxx, za účelem umístění zahradního posezení,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
4. se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na částech pozemků
označených jako p. p. č. 4853/1, p. p. č. 2583/16, p. p. č. 2583/21, p. p. č. 2118/63, vše v k.
ú. Pardubice, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za
účelem uložení a provozování kabelového vedení NN a zemnící pásky v rámci stavby
„Pardubice, Milheimova 1010“, jedná se o nové kabelové vedení NN a zemnící pásku ve
stejné trase s kabelem,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
5. se zřízením služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru
veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích
označených jako p. p. č. 2583/12, p. p. č. 3351/16, vše v k. ú. Pardubice, p. p. č. 285/37, p.
p. č. 285/38, p. p. č. 287/2, p. p. č. 296/5, 296/6, p. p. č. 296/7, p. p. č. 332/9, p. p. č. 349/2,
p. p. č. 471/20, vše v k. ú. Dražkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice,
spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické
a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí veřejného osvětlení,
ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího
vlastníka inženýrské sítě, žadatel: Statutární město Pardubice.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
2.
Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V –
stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 64/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:
1. pronajmout garážové stání č. 2 a 3 o výměře 14,7 m2 nacházející se v 1. nadzemním
podlaží obytného objektu čp. 2792 ul. Na Spravedlnosti, stojícího na pozemku označeném
jako st. p. č. 10648, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, účel nájmu – garážování
osobního automobilu,
2. pronájmu budovy č. p. 363 v ul. Jana Palacha, která je součástí pozemku označeného jako

stavební parcela č. 848/1, k. ú. Pardubice a budovy č. p. 372 v ul. Jana Palacha, která je
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. 848/2, k. ú. Pardubice, žadatel:
Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú., IČ 063 72 562, náměstí Republiky 12,

Pardubice, účel nájmu – Podnikatelský inkubátor/inovační centrum pro podporu
podnikatelských aktivit na území Pardubického kraje, zajišťující rozvoj podnikání a šíření
osvěty na podporu podnikavosti studentů (budoucích absolventů) či zástupců široké
veřejnosti,
3. pronajmout prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226, 2227, ve vchodě
čp. 2225 ul. Jilemnického, která je postavená na pozemku označeném jako st. p. č. 4182, k.
ú. Pardubice, označený jako nebytová jednotka č. 2225/17 o výměře 120 m 2, žadatel:
MAŠINKA Pardubice, z. s., IČ 055 03 213, ČS. armády 2361, Pardubice, účel nájmu –
dětská skupina,
4. pronajmout dílnu s kanceláří o výměře 41,19 m2 v přízemí objektu č.13v areálu Jana
Palacha čp. 324, stojícího na pozemku označeném jako st. p. č. 864/10, k. ú. Pardubice,
žadatel: JUDOKLUB PARDUBICE z. s., IČ 266 46 552, se sídlem Jana Palacha 324, 530
02 Pardubice, účel nájmu – sklad pro sportovního náčiní.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
3.
Dotace – změna termínu akce
(usnesení č. 65/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu akce „Semifinále
Sportovních her mateřských škol“ ze dne 14. 5. 2019 na den 15. 5. 2019, žadatel: DDM
ALFA Pardubice, Družby 334, Pardubice, IČ 48161233 a uzavření Dodatku k uzavřené
Smlouvě o poskytnutí dotace.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
4.
Upravený odpisový plán na r. 2019
(usnesení č. 66/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje upravený odpisový plán na rok 2019, který je
přílohou této zprávy.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
5.
Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2018
(usnesení č. 67/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V
za r. 2018 a:
1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2018 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2018, komentář k návrhu finančního
vypořádání za r. 2018, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;
3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2018 vč. návrhu finančního vypořádání
sociálního fondu za r. 2018 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2019 a aktuálního rozpočtu
sociálního fondu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018, které jsou
uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu
finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem
uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji
schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0

6.
Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2019
(usnesení č. 68/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V
k 31. 5. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
7.
Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019
(usnesení č. 69/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 2. změny
rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 2. změny
rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy a
rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
8.
Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018
(usnesení č. 70/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města
schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou
k 31. 12. 2018. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu
na svém nejbližším příštím jednání.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
9.
Dotace
(usnesení č. 71/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro
poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací
z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019:
1. ve výši 7.000,- Kč na akci „Keramická dílna, vystoupení dětí“ dne 14. 10. 2019, žadatel:
Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018:
Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a
související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.000,- Kč z položky příspěvky a
dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Kamarád na Keramickou dílnu,
vystoupení dětí“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod
pořadovým č. 30),
2. ve výši 6.000,- Kč na akci „Seznamování nových dětí a jejich rodičů s novým prostředím
školy a ostatními dětmi“ dne 9. 9. 2019, žadatel: Mateřská škola Kamarád Pardubice,
Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové
smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování
dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

spočívající v přesunu 6.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou
položku „dotace MŠ Kamarád na Seznamování nových dětí“ v běžných výdajích
v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 31),
ve výši 20.000,- Kč na akci „Festival nepočítačových her“ ve dnech 18. – 21. 7. 2019,
žadatel: GameCon z.s., Pernického 825/9, Letňany, Praha 9, IČ 22725474, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018:
Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a
související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a
dary v kapitole 33 na novou položku „dotace GameCon – Festival nepočítačových her“
v běžných výdajích v kapitole 33, a rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,Kč z rezervy rady v kapitole 98 na položku „dotace GameCon – Festival nepočítačových
her“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtová opatření vedená pod pořadovým č. 32
a č. 33),
ve výši 5.000,- Kč na akci „Zahájení činnosti – otevření zrekonstruovaného školního
hřiště“ v září 2019 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 9. 2019,
žadatel: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č.
28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r.
2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky
příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Josefa Ressla – Otevření
hřiště“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č.
34),
ve výši 7.250,- Kč na akci „Zážitkový pobyt“ ve dnech 25. – 27. 9. 2019, 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.
28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r.
2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7.250,- Kč z položky
příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový
pobyt“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č.
35),
ve výši 3.700,- Kč na akci „Princeznička na bále“ v říjnu 2019 s tím, že splnění účelu
dotace bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2019, žadatel: Mateřská škola Pardubice Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 3.700,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na
novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Princeznička na bále“ v běžných výdajích
v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 36),
ve výši 4.300,- Kč na akci „Pardubice – naše rodné město“ v září 2019 – leden 2020
s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 1. 2020, žadatel: Mateřská škola
Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program
pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 4.300,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na
novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Pardubice – naše rodné město“ v běžných
výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 37),
ve výši 6.000,- Kč na akci „Veselé dýňování“ v říjnu – listopadu 2019 s tím, že splnění
účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2019, žadatel: Mateřská škola Pardubice Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 6.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na
novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Veselé dýňování“ v běžných výdajích v kapitole
33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 38),
9. ve výši 3.080,- Kč na akci „Jen si vzpomeňme na hravé časy“ ve dnech 1. 9. – 30. 9.
2019, žadatel: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ
70944831, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou
směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice
V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 3.080,- Kč z položky
příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Jen si
vzpomeňme na hravé časy“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření
vedené pod pořadovým č. 39),
10. ve výši 5.000,- Kč na akci „Erasmus + sport – Network for Basketball Clubs“ ve dnech
17. – 20. 8. 2019, žadatel: Basketbalový klub Pardubice, V Ráji 311, Pardubice, IČ
67441629, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou
směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice
V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky
příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace BK Pardubice –
Erasmus+sport“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod
pořadovým č. 40),
11. ve výši 10.000,- Kč na akci „Soustředění mládežnických týmů“ ve dnech 18. – 30. 8.
2019, žadatel: Basketbalový klub Pardubice, V Ráji 311, Pardubice, IČ 67441629, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č.
28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V
v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z rezervy
starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace BK Pardubice – Soustředění
mládežnických týmů“ v běžných výdajích v kapitole 33, a rozpočtové opatření,
spočívající v přesunu 5.000,- Kč z rezervy místostarosty v kapitole 98 na položku „dotace
BK Pardubice – Soustředění mládežnických týmů“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtová opatření vedená pod pořadovým č. 41 a č. 42),
12. ve výši 10.000,- Kč na akci „Posvícení v Dražkovicích“ dne 31. 8. 2019, žadatel:
Sportovní klub Dražkovice, Dražkovice 93, IČ 46494910, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program
pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou
položku „dotace SK Dražkovice – Posvícení“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 43).
Pro 5, zdržel se 0, proti 0

Pardubice 26. 6. 2019
Ověřitelé:

….………..………….
Ing. Milan Randák

…………………………
Bc. Jan Nadrchal
……..…..…...…………….…
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

