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

 
 

Přehled usnesení 
z 22. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 14. 10. 2019 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Ing. arch. 

Jaroslav Menšík 
 Ing. Gabriela Křížková  
Omluveni: Mgr. Vladimír Martinec (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 22. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Vyjádření žádosti o možnost přímého prodeje nebytových prostor 

3. Vyjádření žádostem o dotace 

4. Výběrové řízení č. VŘ 6/2019: „Dodávka nákladního automobilu“ 

5. Vyjádření k PD – Metropolitní optická síť 

6. Vyjádření k PD pro územní řízení 

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

8. Diskuze 

 
Program 22. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen         (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 22. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 21. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 22. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 22. 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 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2704/6 o výměře 105 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti Křenek, s. r. o., IČO 26013002, se sídlem Pardubice – Bílé Předměstí, 
Do Nového 101, PSČ 53003, za účelem užívání parkovací plochy pro zákazníky a 
zaměstnance klempířské dílny v ul. Do Nového čp. 101 v Pardubicích, 
nebo 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2704/6 o výměře cca 105 m2 v k. ú. 
Pardubice společnosti Křenek, s. r. o., IČO 26013002, se sídlem Pardubice – Bílé 
Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003. 
Zdůvodnění: Vyhrazená parkovací místa jsou zpoplatněna dle vyhlášky města. 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 186 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1295/1 o výměře cca 59 m2 v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Pardubice, 
za účelem rozšíření zahrady za rodinným domem č. p. 198 v ul. Husova. 
 
 
BOD 1.3 

Usnesení č. 187 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemku 
označeného jako p. p. č. 716/25 o celkové výměře 39 m2, v k. ú. Pardubice, z vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
 
BOD 1.4 

Usnesení č. 188 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemku 
označeného jako p. p. č. 2741/5 o celkové výměře 10 m2, v k. ú. Pardubice, z vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku. 
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BOD 1.5 

Usnesení č. 189 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
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. 1749/6, p. p. č. 1775/1, p. p. č. 2075/8, p. p. č. 2075/9, p. p. č. 
2075/10, 2605/46, p. p. č. 2605/73, p. p. č. 2629/12, p. p. č. 2629/17, p. p. č. 2629/38, p. p. č. 
3000/1, p. p. č. 3000/4, p. p. č. 3000/14, p. p. č, 3000/20, p. p. č. 3000/21, p. p. č. 3000/58, 
p. p. č. 3000/59, p. p. č. 3000/60, p. p. č. 3000/62, vše v k. ú. Pardubice, 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.  
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen 
geometrickými plány č. 8939-735/2018. 
 
 

BOD 1.6 

Usnesení č. 190 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s bezúplatným převodem pozemků, označených jako p. p. č. 2583/67 o výměře 24 m2, p. p. 
č. 2583/68 o výměře 66 m2, p. p. č. 2583/69 o výměře 48 m2, vše v k. ú. Pardubice, 
z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví Statutárního města Pardubice. 
 
 

2. 
Vyjádření žádosti o možnost přímého prodeje nebytových prostor 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s přímým prodejem nebytového prostoru č. 1313/101 v přízemí budovy čp. 1312-1314 
v ul. Ke Kamenci, Wintrova, Pardubice, (případně s předkupním právem) dosavadnímu 
nájemci Miroslavu Zemkovi, zabezpečovací zařízení, zámečnictví, se sídlem Boháčova 729, 
530 03 Pardubice, IČ 66258065. 

Zdůvodnění: S odkazem na právní výklad není možné realizovat přímý prodej. 
Doporučujeme zohlednit požadavky pana Zemka a provozovnu vyjmout z plánovaného 
prodeje nemovitostí.  
 
 

3. 
Vyjádření žádostem o dotace 

BOD 3.1 

Usnesení č. 191 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
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a) poskytnutí dotace z kapitoly „Školství, mládež a tělovýchova“ ve výši 2.500,- Kč Základní 
škole Pardubice, se sídlem nábř. Závodu míru 1951, Pardubice, IČ 48161136, 
na rétorickou soutěž „Mistr slov“, která se uskuteční v základní škole 13. 11. 2019, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 12. 2019 
       Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. OE 
 
 

BOD 3.2 až BOD 3.8 

STAŽENO 

 
 

4. 

Výběrové řízení č. VŘ 6/2019: „Dodávka nákladního automobilu“ 
 
Usnesení č. 192 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s c h v a l u j e 

výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 6/2019 „Dodávka nákladního 
automobilu“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení č. VŘ 
6/2019 „Dodávka nákladního automobilu“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných 
zakázek malého rozsahu:  
1) ProScan a.s., IČ: 25964992 
2) Plošiny Rybáček s.r.o., IČ: 27279618 
3) Auto SAS s.r.o., IČ: 49679139 
4) TURANCAR CZ s.r.o., IČ: 27172821  
5) OSONA PLZEŇ a.s., IČ: 28040457 

3)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 

č. 6/2019:  
- Ing. arch. Jaroslava Menšíka 
- Mgr. Ondřeje Šebka 
- Bc. Miroslava Klapku 

b) náhradníky: Mgr. Marii Hubálkovou, Bc. Alenu Stehnovou, Petra Janatu 
c) zapisovatele: Bc. Petra Víška 

4)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 4. listopadu 2019 ve 14:30 hodin. 

Zodpovídá: Bc. Petr Víšek 
Termín: 18. 10. 2019 

 
 

5. 
Vyjádření k PD – Metropolitní optická síť 

 
Usnesení č. 193 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Metropolitní optická síť – 
U Divadla, východ“ za dodržení následujících podmínek: 
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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) Před započetím provádění stavebních prací v místě Smetanova náměstí, při kterých 

by mohlo dojít k poškození stávajícího zemního zavlažovacího systému, je stavebník 
povinen vyžádat si vytýčení zemního zavlažovacího systému. Vytýčení provede 
oprávněný pracovník Městského obvodu Pardubice I, odboru správy majetku. 

d) Po uložení vedení bude povrch po výkopu uveden do původního stavu – živice. 

e) Příčné přechody komunikací budou provedeny protlakem, porušený povrch komunikací a 
chodníků bude opraven v plné šíři. 

f) 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. 

g) Na provedené práce požadujeme 36 měsíční záruční lhůtu. 

h) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

i) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

j) Pozemky po záboru budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 
případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 

k) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou 
práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 

l) Na staveništi bude udržován pořádek. 

m) 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. 

 
 
Usnesení č. 194 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Metropolitní optická síť – 
U Divadla, západ“ za dodržení následujících podmínek: 

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) Před započetím provádění stavebních prací v místě Smetanova náměstí, při kterých 

by mohlo dojít k poškození stávajícího zemního zavlažovacího systému, je stavebník 
povinen vyžádat si vytýčení zemního zavlažovacího systému. Vytýčení provede 
oprávněný pracovník Městského obvodu Pardubice I, odboru správy majetku. 

d) Po uložení vedení bude povrch po výkopu uveden do původního stavu – živice. 

e) Příčné přechody komunikací budou provedeny protlakem, porušený povrch komunikací a 
chodníků bude opraven v plné šíři. 

f) 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. 

g) Na provedené práce požadujeme 36 měsíční záruční lhůtu. 

h) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

i) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 
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j) Pozemky po záboru budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 
případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 

k) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou 
práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 

l) Na staveništi bude udržován pořádek. 

m) 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. 

 
 
Usnesení č. 195 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Metropolitní optická síť – 
Smetanovo náměstí“ za dodržení následujících podmínek: 

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) Před započetím provádění stavebních prací v místě Smetanova náměstí, při kterých 

by mohlo dojít k poškození stávajícího zemního zavlažovacího systému, je stavebník 
povinen vyžádat si vytýčení zemního zavlažovacího systému. Vytýčení provede 
oprávněný pracovník Městského obvodu Pardubice I, odboru správy majetku. 

d) Po uložení vedení bude povrch po výkopu uveden do původního stavu – živice. 

e) Příčné přechody komunikací budou provedeny protlakem, porušený povrch komunikací a 
chodníků bude opraven v plné šíři. 

f) 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. 

g) Na provedené práce požadujeme 36 měsíční záruční lhůtu. 

h) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

i) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

j) Pozemky po záboru budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 
případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 

k) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou 
práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 

l) Na staveništi bude udržován pořádek. 

m) 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. 

 
 
Usnesení č. 196 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Metropolitní optická síť – 
Hlaváčova“ za dodržení následujících podmínek: 

a) Vedení bude uloženo do hloubky v souladu s příslušnou normou. 
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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. 

 
 

6. 
Vyjádření k PD pro územní řízení 

 
Usnesení č. 197 22/10/19   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „FTTX_VdF9_E_PA17L_0_1_UR“ 
za dodržení následujících podmínek: 

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. 
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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. 

 
 

7. 
Přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Usnesení č. 198 22/10/19   (pro 4, 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 „Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci“ na položku „Ostatní 
osobní náklady“ ve výši Kč 130 tis. a z položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad v době 
nemoci“ na položku „Provoz ÚMO I“ ve výši Kč 150 tis. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin,  
23. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 4. 11. 2019 v 15 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 14. 10. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Jaroslav Menšík 
 


