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

Č. j.
Ev. č.
Spis. zn.

UMOI/622/2022/SEKR/Mt
1235/2022
49/2022

Přehled usnesení

ze 67. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,
která se konala dne 31. 1. 2022 od 15:00 h v kanceláři starostky
Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík
Ing. Gabriela Křížková
Omluveni: Bc. Alena Stehnová – nemoc, Mgr. Marie Hubálková (dále jsou jména uváděna
bez titulů)

Přítomni:

I.

Program 67. schůze Rady městského obvodu Pardubice I
Problematika „Stavební uzávěra Sakařova“ a stanovisko Statutárního města Pardubic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
Vyjádření k projektu „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“ (Fikeis)
Vyjádření k návrhu technického řešení stavby „Plynárenské zařízení OC Palác Pardubice“
Vyjádření k žádosti o poskytnutí věcných darů
Schválení Jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice I
Výběr poskytovatele bankovních služeb
Zrušení pokynu starostky č. 20210426005 – zákaz skartace – staženo
Petice proti výstavbě bytových domů v oblasti ulice Sakařova v Pardubicích
VŘ č. 1/2022 – „Rámcová smlouva – kácení a řez dřevin“ – staženo

Program 67. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Problematika „Stavební uzávěra Sakařova“ a stanovisko Statutárního města Pardubic
Host Ing. Martin Charvát – primátor Statutárního města Pardubic
Usnesení č. 671

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s účastí Ing. Martina Charváta na schůzi Rady městského obvodu Pardubice I.
Primátor seznámil členy rady městského obvodu se stanoviskem Rady města Pardubic (viz
Příloha – zpráva č. 7 RmP ze dne 24. 1. 2022).
Usnesení č. 672

61/10/21

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
pověřuje
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místostarostu Mgr. Ondřeje Šebka, aby koordinoval aktivity Ing. Filipiho ve věcech městského
obvodu Pardubice I ve správních řízeních a zejména v rámci územního řízení stavebního
záměru, týkajícího se výstavby bytových domů Sakařova II.

1.
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
BOD 1.1
Usnesení č. 673

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 316/7 o výměře 5 m2 v k. ú. Pardubice
společnosti NA DOLÍKU s.r.o., IČO 27500535, se sídlem Milheimova 2889, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, za účelem umístění části objektu ve vlastnictví žadatele.
BOD 1.2
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

(pro 0, proti 3, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2978/1 o výměře cca 160 m2, v k. ú.
Pardubice xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice.
Zdůvodnění: nedoporučujeme, viz stanovisko OHA, SÚ a OMI.
BOD 1.3
Usnesení č. 674

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Most ev.č. 324-018 P.Wonky,
Pardubice“, číslo stavby SpKrÚ 8338/2015 /ORG 0001321000000, kdy část této stavby
bude realizovaná na částech pozemků označených p. p. č. 251/1 o výměře 58,2 m2, p. p.
č. 251/18 o výměře 26,7 m2, p. p. č. 251/3 o výměře 97,7 m2, p. p. č. 2788/1 o výměře 612,5
m2, p. p. č. 331/15 o výměře 673,4 m2, p. p. č. 338/1 o výměře 158,8 m2, p. p. č. 359/1 o
výměře 799,2 m2, p. p. č. 3647/13 o výměře 239,2 m2, p. p. č. 3647/23 o výměře 327,2 m2,
p. p. č. 3647/25 o výměře 742,9 m2, p. p. č. 3647/65 o výměře 187,5 m2, p. p. č. 3647/66 o
výměře 6,5 m2, p. p. č. 3647/7 o výměře 214,7 m2, p. p. č. 372/1 o výměře 908,7 m2, a na
pozemcích označených jako p. p. č. 3647/14 o výměře 70 m2, p. p. č. 251/5 o výměře 110
m2, p. p. č. 3647/60 o výměře 21 m2, p. p. č. 3647/8 o výměře 117 m2, vše v k. ú. Pardubice,
v rozsahu dočasného záboru a na částech pozemků označených jako p. p. č. 251/3 o
výměře 6 m2, p. p. č. 251/5 o výměře 6 m2, p. p. č. 3647/25 o výměře 1 m2, p. p. č. 3647/60
o výměře 6 m2, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu trvalého záboru, formou uzavření smlouvy
o podmínkách provedení stavby
b) se záměrem bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p. p. č. 251/3 o výměře
cca 6 m2, p. p. č. 251/5 o výměře cca 6 m2, p. p. č. 3647/25 o výměře cca 1 m2, p. p. č.
3647/60 o výměře cca 6 m2, vše k. ú. Pardubice
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2.
Vyjádření k projektu „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“
Usnesení č. 675

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s projektem „Prodejna s bytovou jednotkou, p. č. 1737/3 Pardubice“. Žadatelem je xxxxxxxxxx,
se sídlem xxxxxxxxxx, Sezemice, investorem je xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Pardubice.

3.
Vyjádření k návrhu technického řešení stavby „Plynárenské zařízení OC Palác
Pardubice“
Usnesení č. 676

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
nemá připomínky
k návrhu technického řešení stavby „Plynárenské zařízení OC Palác Pardubice“, které
předložil VK Cad s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, investorem je společnost Atrium
Palác Pardubice s. r. o., IČ 03458059.

4.
Vyjádření k žádosti o poskytnutí věcných darů
Usnesení č. 677

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s uvolněním finančních prostředků z kapitoly „Rezerva místostarosty“ ve výši do 3 000 Kč
na nákup 6 ks věcných cen (dárkových balíčků) pro vítěze kategorií ženy a veteránky
městského běhu "Pardubická devítka", který se uskuteční 27. 4. 2022 v ulicích Pardubic se
startem na Pernštýnském náměstí.
Zodpovídá: Bc. Pavlína Fraňková
Termín: 30. 4. 2022

5.
Schválení Jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice I
Usnesení č. 678

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
schvaluje
předložený Jednací řád Rady městského obvodu Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

6.
Výběr poskytovatele bankovních služeb
Usnesení č. 679

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
a) r u š í
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výběrové řízení č. N006/21/V00032987 „Výběr poskytovatele bankovních služeb“ ze dne
9. 12. 2021
b) s c h v a l u j e
projednání obchodních podmínek přímo s těmito konkrétními poskytovateli bankovních
služeb:
- Československá obchodní banka, a. s.
- Česká spořitelna a.s.
- PPF banka a.s
- Raiffeisenbank a.s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Equa bank a.s
- Komerční banka a.s.
c) p o v ě ř u j e
předsedu finančního výboru doporučit (osobu odborně způsobilou) k provedení průzkumu
trhu a obchodních podmínek s poskytovateli bankovních služeb uvedených v bodě b)
včetně vyhodnocení průzkumu a doporučení nejvýhodnější nabídky.

7.
Zrušení pokynu starostky č. 20210426005 – zákaz skartace
STAŽENO

8.
Petice proti výstavbě bytových domů v oblasti ulice Sakařova v Pardubicích
Usnesení č. 680

67/01/22

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I
souhlasí
s peticí proti výstavbě bytových domů v oblasti ulice Sakařova v Pardubicích.

9.
VŘ č. 1/2022 – „Rámcová smlouva – kácení a řez dřevin“
STAŽENO
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