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

 

Přehled usnesení 
z 5. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 28. 1. 2019 
v kanceláři starostky 

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

Menšík 
 Gabriela Křížková (všechna 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 5. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

2. Výběrové řízení č. 1/2019 – „Rámcová smlouva na opravy asfaltových povrchů 2019-
2020“ 

3. Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – Winternitzovy automatické 
mlýny 

4. Žádost o finanční podporu soutěže 

5. Kupní smlouva na zavlažovací vaky TREEGATOR Original 

6. Výběrové řízení č. 2/2019 – „Ošetření dřevin“ 

7. Stavební úpravy chodníku v ulici Štrossova – vpravo (úsek od restaurace U Vatikána 
po křižovatku ul. U Kamenné vily) 

8. Diskuze 

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

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 5. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis ze 4. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 5. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 5. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

 

BOD 1.1 

Usnesení č. 31 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s prodejem dle geometrického plánu č. 8979-12127/2018 nově vzniklého pozemku 

označeného jako p. p. č. 1295/10 o výměře 3 m2 v k. ú. Pardubice (vznik z pozemku 
označeného jako p. p. č. 1295/1) k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, 

b) se zřízením bezúplatné služebnosti 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, ve prospěch 
vlastníků pozemků a pro každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p. p. č. 
1295/5, p. p. č. 1298/12, st. p. č. 2541, vše v k. ú. Pardubice. 

 
 

BOD 1.2 

Usnesení č. 32 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením budovy č. p. 2021 – techn. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 
7067 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice statutárním městem Pardubice 
od vlastníka budovy - společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., IČO 28800621, se sídlem 
Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za celkovou kupní cenu ve výši 
1,501.000,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 

BOD 1.3 

Usnesení č. 33 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 3880/1 o výměře 58 m2 v k. ú. Pardubice 
společnosti REALCOM Pardubice, s. r. o., IČO 07167385, se sídlem Štolbova 2886, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
 
 

BOD 1.4 

Usnesení č. 34 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením spoluvlastnických podílů ve výši id. 2027/10000 na pozemcích označených 
jako st. p. č. 5363/2 o celkové výměře 4 m2 a st. p. č. 5364/2 o celkové výměře 207 m2, vše 
v k. ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky z příslušnosti hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, se 
sídlem 128 00 Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu ve výši 90.672,- Kč, tj. 2.120,- Kč/m2 s tím, že 
Společenství vlastníků jednotek domu Ke Kamenci č. p. 1312 a Wintrova II č. p. 1313, 
1314, Pardubice, IČ: 26008165 bude ve smlouvě uveden jako vedlejší účastník a plátce 
celé kupní ceny. 
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BOD 1.5 

Společnost Pernštejn s. r. o., IČO 28772601, se sídlem Pardubice – Staré Město, 
Pernštýnské náměstí 51, PSČ 53002, žádá o  
- výpůjčku níže uvedených pozemků v k. ú. Pardubice za účelem stavebních úprav 

veřejného prostoru (přístupový chodník a úprava komunikace) v rámci stavby „Poliklinika 
MeDiLa“  

-  vynětí p. p. č. 723/9 o výměry 111 m2 ze zemědělského půdního fondu 
- odkoupení vybudovaných stavebních úprav veřejného prostoru na níže uvedených 

pozemcích v k. ú. Pardubice, do vlastnictví Statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za 
kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 

 

STAŽENO 
Zdůvodnění: Požadujeme splnění podmínek OD a OMI MmP, doplnění zdůvodnění od 
žadatele týkající se požadavku výpůjčky místní komunikace a nabízíme možnost prezentace 
záměru na příští schůzi rady městského obvodu. 
 
 

2. 
Výběrové řízení č. 1/2019 – Rámcová smlouva na opravy  

asfaltových povrchů 2019-2020“ 
 
Usnesení č. 35 5/01/19   (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. 1/2019 – „Rámcová smlouva na opravy 
asfaltových povrchů 2019-2020“, 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. 1/2019 – „Rámcová smlouva na opravy asfaltových povrchů 2019-2020“ dle směrnice 
č. 12 - Zadávací řád veřejných zakázek, který stanovuje závazná pravidla pro postup při 
zadávání veřejných zakázek Městským obvodem Pardubice I:  
1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,  IČ: 25253361 
2. HOLD s.r.o., IČ: 45538425 
3. Agrostav Pardubice, akciová společnosti, IČ: 46506063 
4. M- SILNICE a.s., IČ: 42196868 
5. SAPA-JPJ, spol. s r.o., IČ: 62063634 

6. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., IČ: 25274104 

3)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 1/2019:  
- Mgr. Filipa Sedláka 
- Ing. Jiřího Lejhance 
- Ing. arch. Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Mgr. Ondřeje Šebka, Mgr. Marii Hubálkovou, Vladimíra Martince 
c) zapisovatele: Bc. Petra Víška 

4)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 18. 2. 2019 ve 14:00 hodin. 

Zodpovídá: Bc. Petr Víšek 
Termín: 1. 2. 2019 
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3. 
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic - Winternitzovy 

automatické mlýny (viz studie Mlýnský ostrov) 
Projektová dokumentace pro společné povolení (ÚR + výjimka parkovací místa)   

 

Usnesení č. 36 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í  n e k 
k projektové dokumentací pro územní řízení stavby „Centrální polytechnické dílny a 
Galerie města Pardubice“ v areálu Winternitzových mlýnů na pozemcích st. p. č. 7416, 
st. p. č. 1617/2 a p. p. č. 5206 v k. ú. Pardubice. 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 5, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 

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. 
 
 

4. 
Žádost o finanční podporu soutěže 

 

Usnesení č. 37 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uvolněním finančních prostředků z kapitoly „Rezerva starosty“ pro Preventivně informační 
službu Městské policie Pardubice, se sídlem Pernerova 443, Pardubice, IČ 00274046, 
ve výši do Kč 5.000,-, na nákup cen pro vítězná družstva 14. městského kola soutěže 
v oblasti právního vědomí „Právo pro každý den“, které se uskuteční v březnu 2019 v DDM 
Delta v Pardubicích. 

T: 31. 3. 2019 
Z: Bc. Petr Víšek, ved. OE 

 
 

5. 
Kupní smlouva na zavlažovací vaky TREEGATOR Original pro závlahu 

mladých stromů na území Městského obvodu Pardubice I 
 

Usnesení č. 38 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením „Kupní smlouvy na zavlažovací vaky TREEGATOR Original“ přímým zadáním 
Žanetě Tušerové, IČ: 86664115, Felklova 2005, Roztoky PSČ 252 63. 
 
 

6. 
Výběrové řízení č. 2/2019 – „Ošetření dřevin“ 

 

Usnesení č. 39 5/01/19   (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. 2/2019 – „Ošetření dřevin“, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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2)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení 
č. 2/2019 – „Ošetření dřevin“ dle směrnice č. 12 - Zadávací řád veřejných zakázek, který 
stanovuje závazná pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek Městským 
obvodem Pardubice I:  
1. Michal Kindl, IČ: 15616860 
2. TREECARE Tomáš Mauer, IČ:  74948873 
3. SMP a.s., IČ: 25262572 
4. Daniel Stach, IČ:  02304091 
5. Chameleos s.r.o., IČ: 05078075 

3)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 2/2019:  
- Mgr. Filipa Sedláka 
- Ing. Jiřího Lejhance 
- Ing. arch. Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Mgr. Ondřeje Šebka, Mgr. Marii Hubálkovou, Vladimíra Martince 
c) zapisovatele: Bc. Petra Víška 

4)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na pondělí 18. 2. 2019 ve 13:30 hodin. 

Zodpovídá: Bc. Petr Víšek 
Termín: 1. 2. 2019 

 

 
7. 

Stavební úpravy chodníku v ulici Štrossova – vpravo  
(úsek od restaurace U Vatikána po křižovatku ul. U Kamenné vily) 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

Usnesení č. 40 5/01/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
n e m á   p ř i p o m í n e k  
k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Stavební úpravy chodníku v ulici 
Štrossova – vpravo (úsek od restaurace U Vatikána po křižovatku ul. U Kamenné 
vily)“. Zároveň požadujeme upravit etapizaci. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:50 h,  
6. schůze rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční v pondělí 18. 2. 2019 v 15:00 hodin v kanceláři starostky. 
 
Zápis vyhotoven dne 28. 1. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 

        Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

Ověřovatelé: 
 
 

…………………………............................      ……………………………………………. 
         Ondřej Šebek      Jaroslav Menšík 


