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

 

Přehled usnesení 
ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 4. 3. 2019 
v kanceláři starostky 

 

Přítomni:  Alena Stehnová, Ondřej Šebek, Marie Hubálková, Vladimír Martinec, Jaroslav 
Menšík 

 Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
Omluveni:  
 
 

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 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic - Winternitzovy automatické 

mlýny - udělení výjimky z normového počtu parkovacích stání 
3. Adaptace obilného sila a parteru v areálu Winternitzových automatických mlýnů (viz 

studie Mlýnský ostrov) 
4. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – instalace cvičebních prvků 

v Bubeníkových sadech 
5. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
6. Jmenování vedoucího odboru 
7. Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I a stanovení počtu 

zaměstnanců i 
8. Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – provedení sečí trávy na území 

městského obvodu Pardubice I 
9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 3/2019: „Zajištění 

údržby živých plotů“ 
10. Výběrové řízení č. VŘ 4/2019 „Projektová dokumentace – Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty 

v Pardubicích“ 
11. Kulturní akce MO Pardubice I pro rok 2019 
12. Diskuze 
 

Program 7. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen       (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 7. schůze Rady MO Pardubice I 

 

Zápis z 6. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 

Zapisovatelem zápisu ze 7. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 

Ověřovateli zápisu ze 7. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Vladimír Martinec 
 



1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 58 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 2672/6, p. p. č. 2672/4, p. p. č. 2672/7, p. p. č. 380/1, p. p. 
č. 2672/10, p. p. č. 2672/12, p. p. č. 361/1, p. p. č. 2672/2, p. p. č. 2672/13, vše v k. ú. 
Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín 
- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za účelem uložení a provozování 
kabelového vedení NN, VN včetně sítě pro elektronickou komunikaci v rámci stavby „Pce, 
U Stadionu – přeložka kvn, knn – SMP“. 
 
 

BOD 1.2 

Usnesení č. 59 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků formou úplatných převodů nebo směnou s doplatkem ze strany města: 
a) s prodejem pozemků označených jako p. p. č. 361/1 o výměře 1.992 m2, p. p. č. 361/15 

o výměře 46 m2, vše v k. ú. Pardubice Nadaci pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, 
se sídlem, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, 
za podmínky zachování funkce vodního systému určeného k odběru vody pro vodní systém 
TS a k odčerpání průsakových vod z TS dle schváleného manipulačního řádu ze dne 27. 2. 
2019. 

b) s odkoupením pozemku označeného jako p. p. č. 808/6 o výměře 3.198 m2 v k. ú. Staré 
Čívice z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem, 
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku  

 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 60 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením bezúplatných služebností cesty a stezky na částech pozemků označených jako 
p. p. č. 1290/17, p. p. č. 886/3 a p. p. č. 1295/1, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu 
geometrického plánu č. 8979-12127/2018 ve prospěch vlastníků pozemků a pro každého 
dalšího vlastníka pozemků označených jako p. p. č. 1295/9, p. p. č. 1298/13, st. p. č. 2542, 
vše v k. ú. Pardubice. 
 
 

2. 
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic - Winternitzovy 

automatické mlýny - udělení výjimky z normového počtu parkovacích stání 

 
Usnesení č. 61 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a) s o u h l a s í 

s udělením výjimky z normového počtu parkovacích stání (9 ks) na 3 stání podél 
východní fasády budoucí Galerie města Pardubic za podmínky, že Statutární město 



Pardubice nejpozději do konce roku 2020 vyřeší parkování a režim dopravy v památkové 
rezervaci a v území, které navazuje na areál automatických mlýnů, 

b) p o ž a d u j e, 
aby byl městský obvod přizván k přípravě podmínek řešení dopravy v klidu. 

 
 

3. 
Adaptace obilného sila a parteru v areálu Winternitzových automatických 

mlýnů (viz studie Mlýnský ostrov) 
 
Usnesení č. 62 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I, zastoupený Radou MO Pardubice I 
a)   n e m á   p ř i p o m í n e k  

k projektové dokumentací pro stavební řízení stavby „Adaptace obilného sila a parteru 
v areálu Winternitzových automatických mlýnů“ na pozemcích p. č. 1617/3 (budova 
bez čp. – obilné silo), p. č. 1617/3, 7416, 520/4, 5206, 520/6, 520/2, 1617/1, 1617/2, 
5205 (úpravy parteru) a p. č. 527/1 (sjezd z komunikace), vše v k. ú. Pardubice, 

b)   s o u h l a s í 
s udělením výjimky z normového počtu parkovacích stání (15 ks) na 2 stání, kolmé 
ke komunikaci U Mlýnů dle situace C.4.1. za podmínky, že Statutární město Pardubice 
nejpozději do konce roku 2020 vyřeší parkování a režim dopravy v památkové rezervaci a 
v území, které navazuje na areál automatických mlýnů, 

c) p o ž a d u j e, 
aby byl městský obvod přizván k přípravě podmínek řešení dopravy v klidu. 

 
 

4. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – instalace cvičebních prvků 

v Bubeníkových sadech 
 
Usnesení č. 63 7/03/19   (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 Colmex s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 
Praha 3, IČ 29037221, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení 
předmětu činnosti – instalaci 3 cvičebních prvků v Bubeníkových sadech a 2 cvičebních 
prvků v parku Na Špici. 
 

5. 
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Usnesení č. 64 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
a)   s o u h l a s í 

s návrhem 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019, 
b)   u k l á d á 

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 
Termín: 20. 3. 2019 
Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

 
 



6. 
Jmenování vedoucího odboru 

 
Usnesení č. 65 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I; 
a)   j m e n u j e 

na návrh Ing. Gabriely Křížkové, tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I, dle 
ustanovení § 102 odst. 2 písm. g zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Bc. Miroslava Klapku do funkce vedoucího odboru správy majetku Úřadu 
městského obvodu Pardubice I, s termínem nástupu do funkce 1. 5. 2019, 

b)   u k l á d á 
tajemnici Úřadu městského obvodu Pardubice I, provést jmenování nového vedoucího 
odboru správy majetku podle zákona. 

Termín: 20. 3. 2019 
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková,tajemnice 

 
 
 

7. 
Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I a stanovení 

počtu zaměstnanců 
 
Usnesení č. 66 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

s účinností od 5. 3. 2019 změnu organizační struktury Úřadu městského obvodu 
Pardubice I tak, že zřizuje 1 pracovní pozici odboru ekonomického, 

II.   s c h v a l u j e 
s účinností od 5. 3. 2019 změnu Přílohy č. 2 organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Pardubice I, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení, 

III. 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 14, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, a to s účinností od 5. 3. 2019; do tohoto celkového 
počtu se nezapočítávají zaměstnanci na mateřské dovolené a rodičovské dovolené, 
zaměstnanci, kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří zajišťují 
organizačně-technické zabezpečení voleb. 

IV.  s t a n o v u j e  
celkový počet členů, zařazených do organizační složky Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů městského obvodu Pardubice I, na 12, 

V.   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 pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení. 

 
 



8. 
Výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – provedení sečí trávy na území 

městského obvodu Pardubice I 
 
Usnesení č. 67 7/03/19   (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 Služby města Pardubic, a. s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Provedení 
sečí trávy na území městského obvodu Pardubice I v roce 2019“ v celkovém nákladu 
1.749.995,20 Kč vč. DPH. 
 
 

9. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. 3/2019: 

„Zajištění údržby živých plotů“ 
 
Usnesení č. 68 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I   
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. 3/2019: 
„Zajištění údržby živých plotů“, zadané formou výzvy k podání cenové nabídky tak tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy PYRACANTHA s.r.o., IČ 24691577 s nabídkovou 
cenou ve výši Kč 132.902,- bez DPH a na druhém místě se umístila nabídka firmy David 
Hurt, IČ 69126216 s nabídkovou cenou ve výši Kč 133.574,- bez DPH. 
 
 

10. 
Výběrové řízení č. VŘ 4/2019 „Projektová dokumentace – Rekonstrukce ul. 

JUDr. Krpaty v Pardubicích“ 
 
Usnesení č. 69 7/03/19   (pro 5, 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 4/2019 „Projektová dokumentace – 
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“, 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 4/2019 „Projektová dokumentace – Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty 
v Pardubicích“, dle směrnice č. 12 Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu:  
1) DSP a.s., IČ: 27555917 
2) Jiří Stránský, IČ: 40129942 
3) PRODIN a.s., IČ: 25292161 
4) CODE, s.r.o., IČ: 49286960 
5) VECTURA Pardubice s.r.o., IČ: 03020223 

3.   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 4/2019:  
- Ing. arch. Jaroslav Menšík 
- Vladimír Martinec 
- Jirsa 



b) náhradníky: Beran, Mgr. Ondra Šebek, Mgr. Marie Hubálková 
c) zapisovatele: Bc. Petra Víška 

4.   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 25. března 2019 ve 14:30 hodin. 

Zodpovídá: Bc. Petr Víšek 
Termín: 8. 3. 2019 

 
 

11. 
Kulturní akce MO Pardubice I pro rok 2019 

 
Usnesení č. 70 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a)  pořádání promenádních koncertů dechové hudby v Bubeníkových sadech od května 

do září 2019 v částce max. do 55 000,- Kč, 
b) pořádání rodinného odpoledne “Hurá na prázdniny“ dne 18. 6. 2019 v částce max. 

do 40 000,- Kč, 
c) pořádání adventního večera s podáváním čočkové polévky v prosinci 2019 v částce max. 

5 000 Kč z kapitoly rezervy rady 
d) pořádání adventního koncertu v kostele zvěstování Panny Marie 

Zodpovídá: starostka 
Termín: průběžně 

 
 

12. 
Program 3. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 20. 3. 2019 

 
Usnesení č. 71 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
program na 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 20. 3. 2019: 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Aktualizace Projektu „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ 
3. Návrh I. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
4. Poskytnutí odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a 

zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2018 
5. Kontrolní zpráva č. 2 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I ze dne 27. 2. 2019 
6. Diskuze 

Informativní zpráva o činnosti JSDH Pardubice I – střed za rok 2018 
 
 

13. 
Diskuze 

 
Usnesení č. 72 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
nákup party stanu 3x6 m s potiskem loga MOI 

Zodpovídá: tajemnice 
 
 
 



Usnesení č. 73 7/03/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
u k l á d á  
starostce městského obvodu přípravu a realizaci regulace dopravy umístěním vjezdové 
závory na účelové komunikaci ve vnitrobloku Na Hrádku pro odstavná stání za domem 
hudby. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: 31. 12. 2019 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:45 h,  
8. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 4. 3. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
(jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 

        Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
         Ondřej Šebek      Vladimír Martinec 
 


