
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 47. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 4. listopadu 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V   

 

 

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

 

Omluven: Bc. Jan Nadrchal. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Jiří Janoš a Evžen Erban. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Sieglová. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

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

2. Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 

3. Dotace 

4. Návrh rozpočtového opatření 

Zápisy z jednání komisí: 

MK Dražkovice ze dne 1. 9. 2021 

MK Dukla ze dne 13. 10. 2021 

MK Višňovka ze dne 19. 10. 2021 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 222/2021 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s nájmem pozemku označeného jako st. p. č. 7007/23 o výměře 18 m2, k. ú. Pardubice za 

účelem užívání garáže, žadatelé: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemek 

pod řadovou garáží, nabytí řadové garáže do spoluvlastnictví na základě dědického řízení, 

2. s odkupem pozemku označeného jako p. p. č. 2386/48 o výměře 20 m2, k. ú. Pardubice za 

kupní cenu dle znaleckého posudku č. 45/2019 ve výši 1.000,- Kč/m2, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice od navrhovatelky: xxxxxxxxxxx, jedná se pozemek pod 

chodníkem, 

3.  s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 2802/33 o výměře 510 m2 v k. ú. 

Pardubice, v rámci realizace stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 

Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“: žadatel: 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 

(usnesení č. 223/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO 

Pardubice V na r. 2021 spočívající v přesunu 30 tis. Kč z akce Počítačový kurz na akci 

Rozsvěcení vánočního stromečku. 

Celkový rozpočet plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 se nemění 

a zůstává ve výši 600 tis. Kč. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Dotace 

(usnesení č. 224/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021: 

1. ve výši 4.000,- Kč na akci „Tvoříme z netradičního materiálu“ v únoru 2022 – červnu 

2022, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2022, žadatel: 

Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z  rezervy starosty 

v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Tvoříme z netradičního 

materiálu“ v běžných výdajích v kapitole 33 – (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 99), 

2. ve výši 4.000,- Kč na akci „Přírodní živly - voda“ v lednu 2022 – červnu 2022, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2022, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - voda“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 100), 

3. ve výši 4.000,- Kč na akci „Cesta do vesmíru“ v lednu 2022 – dubnu 2022, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 4. 2022, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní 



smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z rezervy místostarosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Cesta do vesmíru“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 101), 

4. ve výši 10.000,- Kč na akci „Mikulášský běh 2021“ dne 4. 12. 2021, žadatel: Hvězda 

Pardubice z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh“ v běžných výdajích v kapitole 33  

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 102), 

5. ve výši 3.000,- Kč na akci „Svatomartinské slavnosti s příjezdem Sv. Martina na koni“ 

dne 10. 11. 2021, žadatel: Mateřská škola Benešovo náměstí 2115, Pardubice, Benešovo 

náměstí 2115, Pardubice, IČ 64243095, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 3.000,- Kč z rezervy starosty v kapitole 98 na novou položku 

„dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 103), 

6. ve výši 5.000,- Kč na akci „Mobilní planetárium – 3D projekce“ dne 9. 11. 2021, žadatel: 

Mateřská škola Benešovo náměstí 2115, Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, 

IČ 64243095, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Benešovo nám. – Mobilní 

planetárium“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 104), 

7. ve výši 5.000,- Kč na akci „Vánoce na zámku“ dne 8. 12. 2021, žadatel: Mateřská škola 

Benešovo náměstí 2115, Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, IČ 64243095, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z rezervy 

místostarosty v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Benešovo nám. – Vánoce na 

zámku“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

105), 

8. ve výši 6.000,- Kč na akci „Adventní setkání“ dne 9. 12. 2021, žadatel: Základní škola a 

mateřská škola  Pardubice, Artura Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.000,- Kč z rezervy místostarosty 

v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 106), 

9. ve výši 5.000,- Kč na akci „Mikulášská nadílka“ dne 6. 12. 2021, žadatel: Základní škola 

Pardubice, Benešovo náměstí 590, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z rezervy 

starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská 



nadílka“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

107), 

10. ve výši 9.700,- Kč na akci „Zimní akce pro rodiny s dětmi v Pohádkové zahradě“ od 28. 

11. 2021 do 24. 12. 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 24. 12. 

2021, žadatel: Šumák z. s., Blato 72, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 9.700,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace Šumák – Zimní akce“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 108), 

11. ve výši 10.000,- Kč na akci „Mikulášská besídka“ dne 3. 12. 2021, žadatel: Sbor 

dobrovolných hasičů Dražkovice, Dražkovice 35, IČ 65668723, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové patření vedené pod pořadovým č. 109), 

12. ve výši 10.000,- Kč na akci „Vánoce v azylovém domě“ v prosinci 2021, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2021, žadatel: SKP – CENTRUM, o. p. s., 

Jungmannova 2550, Pardubice, IČ 27534804, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace SKP Centrum – Vánoce v azylovém domě“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové patření vedené pod pořadovým č. 110), 

13. ve výši 3.000,- Kč na akci „Vánoční loutková pohádka“ v prosinci 2021, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2021, žadatel: Spolek pro podporu 

waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s., Gorkého 867, Pardubice, IČ 60156031, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Spolek pro podporu waldorfské 

pedagogiky – Vánoční loutková pohádka“ v běžných výdajích v kapitole 33 – 

(rozpočtové patření vedené pod pořadovým č. 111), 

14. ve výši 2.880,- Kč na akci „Vánoční besídka aneb co jsme se zatím v jesličkách naučili“ 

v prosinci 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2021, 

žadatel: Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, Pardubice, IČ 

00190756, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2021, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2.880,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Ratolest – Vánoční besídka“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 112), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh rozpočtového opatření 

(usnesení č. 225/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v rámci své pravomoci rozpočtové opatření 

spočívající v přesunu 25 tis. Kč z položky provoz ÚMO v běžných výdajích v kapitole 14 – 

vnitřní správa na položku výdaje na parlamentní volby v kapitole 14 – vnitřní správa 



v běžných výdajích. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.40 hod. 

 

Pardubice 4. 11. 2021 

 

 

 

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

                                Ing. Jiří Janoš                          Evžen Erban  

 

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


