Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení
z 37. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 25. února 2021 od 16.00 hod.
Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák, Bc. Jan Nadrchal. Ing. Jiří Janoš, Evžen
Erban.
Program:
I.
Zahájení jednání
II.
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále
III.
Projednání schválených materiálů

I.
Zahájení jednání
Jednání rady proběhlo distančním způsobem telekonferencí.
Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení
Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Jan Nadrchal a Ing. Jiří Janoš.
Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková.
II.
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí
1. Přijetí finančních darů
2. Dotace
3. Schválení zadávacích podmínek pro akci „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky –
Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční
nádrže)“ vč. schválení členů hodnotící komise
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
III.
Projednání schválených materiálů
1.
Přijetí finančních darů
(usnesení č. 172/2021 R)

1. Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s přijetím finančního daru:
a) ve výši 15.000,- Kč od pana xxxxxxxxxxx,
b) ve výši 10.000,- Kč od firmy M-BET s.r.o., K Dubině 690, Pardubice, IČ 275211176,
c) ve výši 1.500,- Kč od firmy HAMO systems s.r.o., ČSA 2006, Pardubice, IČO 28791819,
všechny na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V v roce 2021.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
2.
Dotace
(usnesení č. 173/2021 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 6.800,- Kč na akci „Přeskoč duhu – 2. část“ v období leden – červen 2021 s tím,
že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2021, 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 6.800,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou
položku „dotace MŠ Jesničánky – Přeskoč duhu“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 1),
2. ve výši 6.800,- Kč na akci „Kde domov můj – 2. část“ v období leden – březen 2021,
s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 3. 2021, 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 6.800,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou
položku „dotace MŠ Jesničánky – Kde domov můj“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 2),
3. ve výši 6.800,- Kč na akci „Cestujeme po Zemi“ v období únor – červen 2021, s tím, že
splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2021, 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 6.800,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou
položku „dotace MŠ Jesničánky – Cestujeme po Zemi“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 3),
4. ve výši 6.500,- Kč na akci „Velikonoční tvoření“ v období březen – duben 2021, s tím, že
splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 4. 2021, 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 6.500,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou
položku „dotace MŠ Jesničánky – Velikonoční tvoření“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 4),
5. ve výši 10.000,- Kč na akci „Podpora handicapované mládeže“ v období leden – prosinec
2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2021, žadatel: Atletika
Bez Bariér z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 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 položky příspěvky v kapitole 33 na novou
položku „dotace Atletika Bez Bariér – Podpora handicapované mládeže“ v běžných
výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 5),
6. ve výši 10.000,- Kč na akci „Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných“ dne 9. 5.
2021, žadatel: Atletika Bez Bariér z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 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 položky
příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena
Pardubic“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým
č. 6),
7. ve výši 10.000,- Kč na akci „Školní atletický parapohár“ dne 10. 6. 2021, žadatel:
Atletika Bez Bariér z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, 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 položky příspěvky v
kapitole 33 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár“
v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 7),
8. ve výši 5.000,- Kč na akci „Oslava 60. výročí otevření školy – 1. stupeň“ v období květen
– červen 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2021, žadatel:
Základní škola Pardubice, Benešovo nám. 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 položky příspěvky v
kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření
školy – 1. stupeň“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod
pořadovým č. 8),
9. ve výši 5.000,- Kč na akci „Oslava 60. výročí otevření školy – 2. stupeň“ v období květen
– červen 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2021, žadatel:
Základní škola Pardubice, Benešovo nám. 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 položky příspěvky v
kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření
školy – 2. stupeň“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod
pořadovým č. 9).
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
3.
Schválení zadávacích podmínek pro akci „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky –
Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2
retenční nádrže)“ vč. schválení členů hodnotící komise
(usnesení č. 174/2021 R)
1. Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zadávací podmínky, a to Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace vč.
textových částí - příloh zadávací dokumentace – pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku: Stavební úpravy

vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně
využití dešťových vod (2 retenční nádrže).
2. Rada městského obvodu Pardubice V pověřuje v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek k provádění úkonů v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku: Stavební
úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice
včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže), hodnotící komisi včetně náhradníků
v tomto složení:
Členové hodnotící komise (náhradníci):
Jiří Rejda, DiS.
(Ing. Jiří Janoš)
Ing. Jaroslav Kňava
(Ing. Jiří Hájek)
Ing. Petr Netolický
(Pavel Studnička)
Ing. Filip Vařecha
(Martin Merhout)
Jan Brožek
(Mgr. Jiří Šmaha)
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Diskuse
Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato.
Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.30 hod.
Pardubice 25. 2. 2021

Ověřitelé:

….………..………….
Bc. Jan Nadrchal.

…………………………
Ing. Jiří Janoš

……..…..…...…………….…
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

