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

 

Č. j. UMOI/5560/2020/KÚ/SEKR/Mt 
Ev. č. 12330/2020 
Spis. zn. 3157/2020 

Přehled usnesení 
ze 41. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 12. 10. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Mgr. Vladimír 

Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík 
 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 41. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 
2. Vyjádření k žádostem o dotace – rozpočtové opatření č. 22 a 23 
3. Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 - rozpočtové opatření č. 24 
4. Schválení nákupu kalendářů 
5. Vyjádření pro řízení o umístění stavby a o změně využití území - „Úpravy terénu po 

demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé“ (fáze 2) 
6. Schválení úhrady faktury za vedení webu a fb Pardubická Jednička 
7. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 4/2020 
8. Diskuze 
 
Program 40. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 41. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 41. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 41. schůze RMO byly jmenováni:  Ondřej Šebek 
         Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

Usnesení č. 381 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájem pozemku označeného jako p. p. č. 5208/1 o výměře 196 m2, částí pozemků 

označených jako p. p. č. 2779/2 o výměře 200 m2, p. p. č. 2783/58 o výměře 60 m2, vše 
v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, Hradec Králové, za účelem realizace stavby „Cyklistická stezka I/36 Trnová – 
Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“, za cenu 1,- Kč/m2/rok, uzavření nájemní smlouvy od 
data převzetí pozemků do doby kolaudace stavby 

b) se zřízením budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na pozemku 
označeném jako p. p. č. 5208/1 o výměře 196 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, ve 
prospěch statutárního města Pardubice, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu a v 
povinnosti strpět umístění stavby cyklostezky vybudované v rámci investiční akce 
„Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“, za jednorázovou úhradu 
ve výši 1,- Kč/m2, minimálně však ……….., uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene od data převzetí pozemků do data uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 382 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 4210/4 o výměře 140 m2, p. p. č. 

2772/30 o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pardubice, společnosti Senior rezidence Štrossova 
s. r. o., IČO 02371294, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, za 
účelem vybudování veřejně přístupových zpevněných ploch (2 x vstup do objektu, 1 x sjezd 
na nově vybudovaná parkovací stání, 1 x přístupový chodník ke kontejnerovým stáním), 

b) s odkoupením vybudovaných veřejně přístupových zpevněných ploch (2 x vstup do objektu, 
1 x sjezd na nově vybudovaná parkovací stání, 1 x přístupový chodník ke kontejnerovým 
stáním) na částech pozemků označených jako p. p. č. 4210/4 o výměře 140 m2, p. p. č. 
2772/30 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

 
 

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 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 1489/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx za účelem 
rekreace a rybaření. 
Zdůvodnění: Veřejná prostranství nedoporučujeme prodávat. 
 
 

Před projednáváním bodu 1.4 odešla Alena Stehnová 
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BOD 1.4 

Usnesení č. 383 41/10/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
se zřízením budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p. p. č. 2499/140, p. p. č. 2665/28, p. p. č. 2798/27, p. p. č. 2643/1, p. p. č. 
1778/65, p. p. č. 3930/1, p. p. č. 4453/2, p. p. č. 4453/3, p. p. č. 2526/15, vše v k. ú. Pardubice, 
p. p. č. 1169/1 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch spol. 
ČD – Telematika a.s., IČO 61459445, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000, 
za účelem uložení a provozování - překládky podzemního kabelového vedení veřejné 
komunikační sítěmi, konkrétně PS 02.-22-10 MŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-
Telematika v rámci akce „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. 
 
 

BOD 1.5 

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 0, proti 4, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2978/1 o výměře cca 815 m2, v k. ú. 
Pardubice xxxxxxxxx, nar. xxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, Pardubice za účelem rekreace. 
Zdůvodnění: Veřejná prostranství nedoporučujeme prodávat. 
 
 

Před projednáváním bodu č. 2 se do jednací místnosti dostavila Alena Stehnová 
2. 

Vyjádření žádostem o dotace – rozpočtové opatření č. 22 a 23 
 

BOD 2.1 

Usnesení č. 384 41/10/20   (pro 4, proti 0, zdrž. 1) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 22 - poskytnutí dotace z rezervy rady ve výši 7.000,- Kč společnosti 

Rodinné integrační Centrum z. s., se sídlem náměstí Republiky 2686, Pardubice, 
IČ 27026728, na projekt „Podpora tradičních kulturních akcí v RIC“ (Rozloučení 
s prázdninami v září 2020, Mikulášské besídky v prosinci 2020 a Vánoční besídky 
v prosinci 2020), 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 11. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 
 

BOD 2.2 

Usnesení č. 385 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření č. 23 - poskytnutí dotace z rezervy rady ve výši 5.000,- Kč Střední 

průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole se sídlem Karla IV. 13, 
Pardubice, IČ 02013762, na ceny do soutěže „Praktická elektronika 2020“, která se 
uskutečnila 22. 1. 2020 v areálu školy Do Nového 1131, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 31. 11. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
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3. 
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 15 - rozpočtové opatření č. 24 

 
Usnesení č. 386 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s provedením rozpočtového opatření č. 24 – přesun finančních prostředků ve výši 
Kč 51.000,00 v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí, a to z položky „Dotace na podporu úpravy 
vnitrobloků“ na položku „Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby“. 
 
 

4. 
Schválení nákupu kalendářů 

 
Usnesení č. 387 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
nákup stolních kalendářů od dodavatele HELIOS Jiří Razskazov, se sídlem Nerudova 2772, 
530 02 Pardubice, IČ 13180282, v množství 60 ks za cenu 5 340,- Kč vč. DPH. 
 
 

5. 
Vyjádření pro řízení o umístění stavby a o změně využití území -  

„Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé“ (fáze 2) 
 
Usnesení č. 388 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Městský obvod Pardubice I zastoupený Radou MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s předloženou projektovou dokumentací 2. fáze stavby pro řízení o umístění stavby a o změně 
využití území „Úpravy terénu po demolici objektů bývalého lihovaru Hobé“ za těchto podmínek:  

a) Investor musí respektovat dohodu se Statutárním městem Pardubice o termínu ukončení 
provozu autobusového nádraží v souvislosti s výstavbou terminálu „B“ pro meziměstskou 
autobusovou dopravu, 

b) Doprava stavby musí být koordinována tak, aby v době ranní a odpolední dopravní špičky 
nezatěžovala průjezd křižovatkami a Palackého třídou. 

 
 

6. 
Schválení úhrady faktury za vedení webu a fb Pardubická Jednička 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 2, proti 0, zdrž. 3) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
úhradu faktury č. 18-2020 ze dne 7. 10. 2020 Bohumilu Roubovi, trv. bytem 
Ohrazenická 40, 533 52 Staré Hradiště, IČ 71908943 za vedení webu a fb Pardubická 
Jednička za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. 
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7. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 4/2020 

 
Usnesení č. 389 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

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. 4/2020 – formou 
objednávek  

- Redakční činnost ve výši 10.000,-Kč Bohumilu Roubovi, Ohrazenická 40, Staré Hradiště, 
IČ: 71908943, 

- Grafické zpracování ve výši 8.000,-Kč Josef Chudoba 
- Tisk zpravodaje ve výši 29.400,-Kč bez DPH Tiskárna v Ráji s.r.o., průmyslový areál 

Synthesia a. s., budova P13, 533 53 Pardubice – Semtín, IČ: 25970127 
 
 

8. 
Diskuze 

 
Usnesení č. 390 41/10/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO 
s v ě ř u j e  
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), Úřadu městského 
obvodu Pardubice I, tajemnici Ing. Gabriele Křížkové, pravomoc stanovit úřední hodiny 
městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 15:45 hodin,  
42. mimořádná schůze Rady městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

ve čtvrtek 15. 11. 2020 ve 14 hodin v kanceláři starostky. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 12. 10. 2020 
Zpracovala: Gabriela Křížková 
 
 
 
 
 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 

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


