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

 
 

Přehled usnesení 
z 36. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 8. 6. 2020 
v kanceláři starostky 

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

Menšík, Mgr. Vladimír Martinec 
 Ing. Gabriela Křížková (dále jsou jména 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 36. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení na stavbu: Kontejnerová stání Pardubice – SO01 Schwarzovo náměstí 
3. Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2019 
4. Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 
5. Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2019 
6. Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 
7. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
8. Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I 

„Oprava komunikace v ulici Studánecká“ 
9. Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I 

„Bezpečnostní zásahy, výměna a instalace bezpečnostních vazeb na vybraných dřevinách“ 
10. Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I 

„Zpracovávání odborných posudků a návrhů dopravního značení, konzultační a metodická 
činnost a zastupování objednatele dodavatelem na jednáních vyžadujících přítomnost 
odborné osoby, vše na úseku dopravy týkající se místních a veřejných účelových 
komunikací na území městského obvodu Pardubice I v období od 9.6.2020 do 31.12.2022“ 

11. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 
12. Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I k udělení výjimky ze zákazu užívání 

a provozování zábavní pyrotechniky 
13. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 
14. Program 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 10. 6. 2020 
15. Kontrolní zpráva č. 6 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 
16. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 
17. Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji 
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18. Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice I 
- „Smlouva o poskytování služeb ONI system“ 

19. Provoz odstavné plochy za Domem hudby 

- Informativní zpráva pro Radu MO Pardubice I – Předpokládané snížení daňových příjmů 
v roce 2020 

- Informativní zpráva - Předložení výzvy zástupcům MO 

20. Diskuze 
 
 
Program 36. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 36. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 35. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 36. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 36. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Vladimír Martinec 
 
 

1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se směnou pozemků označených jako p. p. č. 694/8 o výměře 485 m2, p. p. č. 4917/35 
o výměře 68 m2, p. p. č. 4917/46 o výměře 13 m2, p. p. č. 4917/48 o výměře 76 m2, p. p. č. 
4917/55 o výměře 512 m2, vše v k. ú. Pardubice (celkem 1.154 m2), ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, za pozemky označené jako p. 
p. č. 2798/32 o výměře 220 m2, p. p. č. 2798/33 o výměře 120 m2, části pozemků označených 
jako p. p. č. 2798/31 o výměře 429 m2, p. p. č. 3926/1 o výměře 160 m2, p. p. č. 3926/3 o 
výměře 227 m2, (dle GP č. 9335-16/2020 p. p. č. 2798/31 o výměře 1.156 m2) vše v k. ú. 
Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Zdůvodnění: Nabízené pozemky nejsou adekvátní k požadovanému pozemku nebo v případě 

prodeje formu dražby. 
 
 

BOD 1.2 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2774/59 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Pardubice společnosti EKOSAN servis s.r.o., se sídlem Fortenská 43, 537 01 Chrudim 
IČO 27505936. 
Zdůvodnění: Viz vyjádření ostatních odborů. 
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BOD 1.3 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) se zvýšením výměry vypůjčené části pozemku označeného jako p. p. č. 1489/4 z výměry 

50 m2 na výměru 190 m2 v k. ú. Pardubice, 
b) se změnou doby výpůjčky z doby určité na dobu neurčitou, 

- žadateli jsou xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. 

Zdůvodnění: Navrhujeme řešení standardním způsobem formou nájemní smlouvy. 
 
 

BOD 1.4 

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

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem pozemku označeného jako st. p. č. 7320 o výměře 361 m2, částí pozemků 
označených jako p. p. č. 232/1 o výměře cca 688 m2, p. p. č. 2787/3 v výměře cca 56 m2, vše 
v k. ú. Pardubice společnosti Origabow Capital, a. s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo 
náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Zdůvodnění: Rada MO doporučuje společnosti požádat o prodej pouze pozemku pod objektem 

včetně zdůvodnění využití pozemku pod předmětnou stavbou. 
 
 

BOD 1.5 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 1, proti 3, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se snížením kupní ceny za pozemek označený jako p. p. č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. 
Pardubice, z ceny 1.000,- Kč/m2 na cenu 500,- Kč/m2 Společenství pro dům Bulharská 961, 
Pardubice, IČO 27492320, se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003. 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s výpůjčkou pozemku označeného jako p. p. č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice 
Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320, se sídlem Pardubice, 
Bulharská 961, PSČ 53003. 
 
 

BOD 1.6 

Usnesení č. 329 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) se zvýšením výměry vypůjčené části pozemku označeného jako p. p. č. 1718/1 z výměry 

59 m2 na výměru 69 m2 v k. ú. Pardubice, za účelem vybudování napojovacího chodníku 
v rámci akce „Bytový dům Prokopka, Pardubice, nábřeží Závodu míru“, 

b) s převodem vybudovaného napojovacího chodníku na části pozemku označeného jako 
p. p. č. 1718/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
dle schváleného bodu II usnesení č. R/472/2019 

- žadatelem je společnost DEPRO REAL s. r. o., IČO 27555569, se sídlem Jiráskova 169, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
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2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení na stavbu:  
Kontejnerová stání Pardubice – SO01 Schwarzovo náměstí 

 

Usnesení č. 330 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavební záměr – „Kontejnerová 
stání Pardubice – SO01 Schwarzovo náměstí“ za podmínky doplnění projektové dokumentace 
o oplocení ze zadní strany a z obou bočních stran tohoto kontejnerového stání. Provedení 
oplocení by mělo být v materiálu tahokov upevněného na pozinkovaných ocelových sloupcích, 
o výšce cca 1,0 m. 
 
 

3. 
Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2019 

 

Usnesení č. 331 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
b e r e   n a  v ě d o m í 
informaci o povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění 
pozdějších předpisů, podat průběžné oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2019 
nejpozději do 30. 6. 2020. 
 
 

4. 
Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 

 

Usnesení č. 332 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice I za rok 2019 bez výhrad dle 
předloženého návrhu 

b)   u k l á d á 
předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 

Termín: 10. 6. 2020 
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 

 
 

5. 
Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2019 

 
Usnesení č. 333 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

s rozdělením přebytku roku 2019 dle předloženého návrhu  
b) u k l á d á 

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 
Termín: 10. 6. 2020 
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
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6. 
Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 

 
Usnesení č. 334 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého návrhu, 
b) u k l á d á 

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 
Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín: 10. 6. 2020 
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 

 
 

7. 
Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 

 

Usnesení č. 335 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

2. změnu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu, 
b) u k l á d á 

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. 
Termín: 10. 6. 2020 
Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 

 
 

8. 
Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu 

Pardubice I „Oprava komunikace v ulici Studánecká“ 

 

Usnesení č. 336 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu 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, 

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2019 100 000,00 243 574,26 143 574,26
Zálohový příděl v roce 2020 845 000,00 845 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2019 0,00 83 465,79 83 465,79
Úroky z účtu 1 000,00 1 000,00 0,00

Zdroje celkem: 946 000,00 1 173 040,05 227 040,05

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 150 000,00 150 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 410 000,00 410 000,00 0,00
Dary při významných životních situacích 30 000,00 30 000,00 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 43 000,00 43 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 65 000,00 65 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 3 000,00 0,00
Rezerva 215 000,00 442 040,05 227 040,05

Výdaje celkem: 946 000,00 1 173 040,05 227 040,05

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00
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Pardubice, IČ 25262572, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Opravu 
komunikace v ulici Studánecká včetně osazení obrubníků“ dle předložené cenové 
nabídky. 
 
 

9. 
Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu 
Pardubice I „Bezpečnostní zásahy, výměna a instalace bezpečnostních vazeb 

na vybraných dřevinách“ 

 

Usnesení č. 337 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu 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 Chameleos s.r.o., Doly 41, 53854 Luže, IČ 05078075, 
v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Bezpečnostní zásahy, výměna a 
instalace bezpečnostních vazeb na vybraných dřevinách“ dle předložené cenové nabídky. 
 
 

10. 
Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu 
Pardubice I „Zpracovávání odborných posudků a návrhů dopravního značení, 

konzultační a metodická činnost a zastupování objednatele dodavatelem 
na jednáních vyžadujících přítomnost odborné osoby, vše na úseku dopravy 
týkající se místních a veřejných účelových komunikací na území městského 

obvodu Pardubice I v období od 9. 6. 2020 do 31. 12. 2022“ 

 

Usnesení č. 338 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu 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 ESP CZ s.r.o., se sídlem Sladkovského 318, 530 02 
Pardubice, IČ 01518241, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Zpracovávání 
odborných posudků a návrhů dopravního značení, konzultační a metodická činnost a 
zastupování objednatele dodavatelem na jednáních vyžadujících přítomnost odborné 
osoby, vše na úseku dopravy týkající se místních a veřejných účelových komunikací na 
území městského obvodu Pardubice I v období od 9. 6. 2020 do 31. 12. 2022“ dle rámcové 
smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

11. 
Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 

Usnesení č. 339 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
s o u h l a s í  
s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, 
č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, 
č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019 - s úpravou její přílohy č. 9, kterou se stanoví 
seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena odlišně od doby nočního klidu 
vymezené zákonem. Navrhované změny spočívají: 

a) v úpravě uváděné doby konání dosavadních akcí, které jsou již součástí stávajícího 
seznamu, 
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b) v zařazení dvou nových akcí do seznamu.  
 
 

12. 
Žádost o vyjádření Rady MO Pardubice I k udělení výjimky ze zákazu užívání 

a provozování zábavní pyrotechniky 

Usnesení č. 340 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
r o z h o d l a 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 13/2006, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 1/2010, č. 6/2010 č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, 
č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, 
č. 8/2017, č. 5/2018 a č, 2/2019 o veřejném pořádku tak, že uděluje výjimku ze zákazu užívání 
a provozování zábavní pyrotechniky žadateli – firmě Pavel Malý – PYRO SERVIS, se sídlem 
v Pardubicích, Pražská 46, IČ 42929857 při provedení ohňostroje, který se bude konat dne 
13. 6. 2020 v době od 21:45 – 21:50 h, odpaliště bude umístěno v Tyršových sadech, před 
kavárnou Galerie café – Park Restaurant. Bude zajištěn a dodržen bezpečnostní okruh.  
 
 

13. 
Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 341 36/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í  
s pronájmem nebytového prostoru nacházející se v přízemí budovy bez č.p./č.e. označené 
jako garáž, která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 6833 
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. a obci Pardubice xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 530 02 Pardubice. 
 

 

Alena Stehnová opustila jednací místnost před projednáváním bodu č. 14. 
 

14. 
Program 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 10. 6. 2020 

Usnesení č. 342 36/06/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  

s c h v a l u j e  
program na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 10. 6. 2020: 

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 
3. Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2019 
4. Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2020 
5. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 
6. Kontrolní zpráva č. 6 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

Informativní zpráva pro Zastupitelstvo MO Pardubice I – Předpokládané snížení daňových 
příjmů v roce 2020 

7. Diskuze 
 
 

Alena Stehnová se vrátila do jednací místnosti při projednávání bodu č. 15. 
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15. 
Kontrolní zpráva č. 6 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

Usnesení č. 343 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 6 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á  v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i  

usnesení č. 214, 238, 263, 264, 265, 284, 307 
3. p o n e c h á v á  v   e v i d e n c i  

usnesení č. 61, 62, 274, 286, 328 
4. v y ř a z u j e  z   e v i d e n c e  

- volební období 2010 - 2014 - usnesení č. 255 
- volební období 2014 – 2018 - usnesení č. 142, 705 
- volební období 2018 - 2022 - usnesení č. 70, 73, 191, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,  275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 

 
 

6. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

Usnesení č. 344 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a) R e v o k u j e  

Usnesení č. 319 (34/05/20) 
Rada městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 2/2020 – formou 
objednávky společnosti FilmS news s.r.o., IČ: 44223439, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

b) s c h v a l u j e 
přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 2/2020 – formou 
objednávky Bohumilu Roubovi, Ohrazenická 40, Staré Hradiště, IČ: 71908943, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

17. 
Peněžní a nepeněžní plnění za inzerci ve zpravodaji 

Usnesení č. 345 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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

sjednané peněžní a nepeněžní plnění za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 
„Pardubická jednička“ č. 1/2020 následovně (ceny uvedené bez DPH): 
a) sjednané peněžní plnění za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 

„Pardubická jednička“ č. 2/2020 následovně (ceny uvedené bez DPH): 
Peněžní plnění k fakturaci: 
Víno Hruška s.r.o. (1 strana) - 12.000,- Kč  
TOVAREI s.r.o. (1/4 strany) - 3.500,- Kč  
Tesing TP KOMPLET s.r.o. (hotel 100) (1/4 strany) - 3.500,- Kč  
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Enteria (1/4 strany) - 3.500,- Kč  
Edera Group a.s. (1/3 strany) - 4.500,- Kč  
Foxconn (1 strana) - 10.000,- Kč 

b) Nepeněžní plnění: 
- uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s PAP PARDUBICE o.p.s. dle přílohy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, kde předmětem smlouvy je vymezení rozsahu 
vzájemných práv a povinností při poskytování reklamních služeb smluvních stran 
v rámci zajišťování jejich činností za zveřejnění inzerátů v prvním vydání zpravodaje 
„Pardubická jednička“ č. 2/2020. 

2.   s c h v a l u j e 
obsah vydání č. 2/2020 zpravodaje „Pardubická 1“ dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
 

18. 
Schválení výjimky ze Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu 

Pardubice I - „Smlouva o poskytování služeb ONI system“ 

Usnesení č. 346 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu 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 NAM system, a. s., se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 
Havířov – Prostřední Suchá, IČ 25862731, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na „Poskytování služeb ONI system“ dle rámcové smlouvy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 

19. 
Provoz odstavné plochy za Domem hudby 

Usnesení č. 347 36/06/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
u k l á d á 
a) upravit provoz zpoplatnění užití části pozemku Statutárního města Pardubic č. 316/13 pro 

odstavování motorových vozidel na provoz s ostrahou a fyzickým výběrem ceny 
za odstavení vozidel, 

b) předložit RMO nový ceník za odstavení vozidla na předmětném pozemku upravený 
na částky shodné s Ceníkem placeného stání na místních komunikacích (LOKALITA II.) 

Termín: 31. 8. 2020 
Zodpovídá:  

 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin, 37. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 
se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 

 
 

Zápis vyhotoven dne 8. 6. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Vladimír Martinec 


