
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

z 28. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 4. června 2020 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

 

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

Janoš.  

 

Omluven:  Ing. Jiří Janoš. 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

 

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. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

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

3. Směrnice č. 5/2020: Evidence a vymáhání daní 

4. Stanovení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice V k 1. 7. 2020 

5. Dotace 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schváleného materiálu 

 

1. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 123/2020 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem přímého prodeje nebytových 

prostorů v přízemí budovy čp. 2449-52 Devotyho ul., Pardubice žadateli: Technipol s.r.o., IČ 

259 96 096, Wintrova 1313, Pardubice - nájemci o těchto nebytových prostor, za cenu dle 

znaleckého posudku. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 124/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

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

označeného jako p. p. č. 2124/4, k. ú. Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování 

plynárenského zařízení v rámci akce „Pardubice, Milheimova ulice, prodloužení STL 

Plynovodu, p. č. 2124/4, 2149/10“, ve prospěch žadatele: GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 

Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, délka trasy 235 m,  

2.  s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu v rámci stavby dráhy o názvu „ Modernizace 

železničního uzlu - Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n.“, a to mezi statutárním městem 

Pardubice, spol. enteria a.s., IČO 27537790, Jiráskova 169, Pardubice a Správou železnic, 

státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7, Praha, žadatel statutární město 

Pardubice, předmětná stavba lávky pro pěší se dotkne trvalým záborem části pozemku 

označeného jako st. p. č. 1795/1 o výměře cca 202 m2, jehož součástí je část stavby bez 

čp/če, prům.obj. a část pozemku označeného jako p. p. č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v 

k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 

169, Pardubice,   

a 

odkoupení části pozemku označeného jako st. p. č. 1795/1 o výměře cca 202 m2, jehož 

součástí je část stavby bez čp/če, prům. obj. a části pozemku označeného jako p. p. č. 

2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, od společnosti enteria a.s., IČO 

27537790, Jiráskova 169, Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku č. 3914-54/2019 ve 

výši 6.022,80 Kč/m2
, žadatel: statutární město Pardubice, 

3.  s úpravou nájemní smlouvy na pozemky 848/1 o výměře 203 m2 a 848/2 o výměře 173 m2, 

vše v k. ú. Pardubice, aby její podoba odpovídala podmínkám dotační Výzvy II. programu 

podpory Služby infrastruktury (ITI Hradec - Pardubice), žadatel: Pardubický podnikatelský 

inkubátor z. ú., IČO 06372562, náměstí Republiky 12, Pardubice. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Směrnice č. 5/2020: Evidence a vymáhání daní 

(usnesení č. 125/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 5/2020: Evidence a vymáhání daní 

účinnou od 5. 6. 2020, kterou se ruší původní směrnice 5/2017 účinná od 21. 9. 2017. 

Schvalovaná směrnice s vyznačením úprav je přílohou této zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Stanovení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice V k 1. 7. 2020 

(usnesení č. 126/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V dnem 1. 7. 2020: 

1. zřizuje místo referenta odboru investičního a správního ÚMO Pardubice V, 



2. stanoví celkový počet zaměstnanců úřadu na 30 (17 úředníků + 13 pracovníků skupiny 

drobné údržby), mimo zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a pracovníků na 

dohody, 

3. schvaluje dnem 1. 7. 2020 organizační řád a organizační strukturu úřadu. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Dotace 

(usnesení č. 127/2020 R) 

1. Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu schválených dotací: 

a) ve výši 4.000,- Kč na akci „3. ročník turnaje v kuželkách pro děti z dětských 

domovů“, žadatel: TJ TESLA Pardubice, oddíl kuželky, K Vinici 1901, Pardubice, IČ 

00527483  

b) ve výši 1.500,- Kč na akci „18. ročník memoriálu Jiřího Maťátka“, žadatel: TJ TESLA 

Pardubice, oddíl kuželky, K Vinici 1901, Pardubice, IČ 00527483,  

c) ve výši 2.000,- Kč na akci „Turnaj mladých nadějí“, žadatel: TJ TESLA Pardubice, 

oddíl kuželky, K Vinici 1901, Pardubice, IČ 00527483, 

d) ve výši 10.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár, akce pro školní kolektivy a 

handicapované děti z ČR“, žadatel: Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., Čs. armády 

2515, Pardubice, IČ 05567394,  

e) ve výši 10.000,- Kč na akci „Velká cena města Pardubic v atletice vozíčkářů“, žadatel: 

Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394,  

s tím, že splnění účelu dotací bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020 

 

2. 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: 

a) ve výši 5.000,- Kč na akci „STOP dětské obezitě – hýbánky pro děti“ v dubnu – 

červnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020, žadatel: 

SKP CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 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 5.000,- Kč z položky příspěvky 

v kapitole 33 na novou položku „dotace SKP CENTRUM – STOP obezitě“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 29), 

b) ve výši 5.000,- Kč na akci „Dětský den v Herolandu“ dne 1. 6. 2020 žadatel: 

Chaloupka z.s., Staňkova 1447, Pardubice, IČ 22863800, 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 Chaloupka z.s. – Dětský den“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 30), 

c) ve výši 4.000,- Kč na akci „Zahradní slavnost“ dne 25. 6. 2020, žadatel: Karkulka z.s., 

Gorkého 2573, Pardubice, IČ 04434129, 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 4.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace Karkulka z.s. – Zahradní slavnost“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 31), 



d) ve výši 6.000,- Kč na akci „Dětský karneval“ dne 11. 3. 2020, žadatel: MŠ Kamarád 

Pardubice, Teplého 2100, 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 6.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 32), 

e) ve výši 6.000,- Kč na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 10. 6. 2020, žadatel: MŠ 

Kamarád Pardubice, Teplého 2100, 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 6.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 

33 na novou položku „dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky“ v běžných 

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

f) ve výši 8.000,- Kč na akci „Voda je naše bohatství“ dne 10. 6. 2020, žadatel: MŠ 

Pardubice, 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 8.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 

33 na novou položku „dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Voda je naše bohatství“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 34), 

g) ve výši 8.000,- Kč na akci „Den dětí v MŠ Motýlek“ dne 1. 6. 2020, žadatel: MŠ 

Pardubice, 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 8.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 

33 na novou položku „dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Den dětí“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 35), 

h) ve výši 8.000,- Kč na akci „Pardubice – Evropské město koně“  od 5. 1. do 30. 6. 

2020, žadatel: MŠ Pardubice – Dražkovice 146, Dražkovice 146, 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 8.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Dražkovice – Pardubice – 

Evropské město koně“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené 

pod pořadovým č. 36), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Pardubice 4. 6. 2020 

 

 

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

                                 Evžen Erban           Ing. Milan Randák 

 

  

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


