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

 
 

Přehled usnesení 
z 35. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 18. 5. 2020 
v kanceláři starostky 

 
Přítomni:  Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek, Mgr. Marie Hubálková, Ing. arch. Jaroslav 

Menšík, Mgr. Vladimír Martinec 
 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 35. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

3. Provoz odstavné plochy za Domem hudby 

4. Revokace usnesení č. 305 (32/04/20) 

5. Vyjádření k žádosti o dotaci 

6. Diskuze 

 
Program 35. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen      (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 35. schůze Rady MO Pardubice I 
 
Zápis z 34. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu z 35. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu z 35. 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. 323 35/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
a) s nájmem částí pozemků označených jako p. p. č. 1778/33 o výměře 81 m2, p. p. č. 1778/60 

o výměře 21 m2, p. p. č. 1778/61 o výměře 113 m2, p. p. č. 1778/64 o výměře 508 m2, p. p. č. 
5198 o výměře 94 m2, st. p. č. 706/1 o výměře 10 m2, jehož součástí je část stavby č. p. 217, 
doprava, Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, za účelem realizace 
investiční akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ (dočasný 
zábor pozemků) na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků 
s 3 měsíční výpovědní dobou, za cenu 61,- Kč/m2/rok, tj. 50.447,- Kč/rok 

b) s nájmem částí pozemků označených jako p. p. č. 1778/33 o výměře 90 m2, p. p. č. 1778/64 
o výměře 2.246 m2, st. p. č. 706/1 o výměře 30 m2, jehož součástí je část stavby č. p. 217, 
doprava, Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, za účelem realizace 
investiční akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ (trvalý 
zábor pozemků) na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků 
s 3 měsíční výpovědní dobou, za cenu 61,- Kč/m2/rok, tj. 144.326,- Kč/rok. 

 

 

BOD 1.2 

Usnesení č. 324 35/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
s o u h l a s í 
s odkoupením pozemek označeného jako p. p. č. 2703/16 o výměře 97 m2 v k. ú. Pardubice, 
za cenu 25.000,- Kč (cca 257,70 Kč/m2) z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do vlastnictví Statutárního města Pardubice. 
 

 

2. 
Zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ 

 

Usnesení č. 325 35/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
a)   r e v o k u j e 

Usnesení č. 319  34/05/20  (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. 2/2020 – formou 
objednávky společnosti FilmS news s.r.o., IČ: 44223439, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

b)   s c h v a l u j e 
přímé zadání na zpracování a tisk čtvrtletníku „Pardubická 1“ – vydání č. 2/2020 - 
společnosti FilmS news s.r.o., IČ: 44223439 formou objednávky č. 45/2020, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

c)  s c h v a l u j e 

přímé zadání na vedení webových a facebookových stránek „pardubická1“ subjektu 
Bohumil Roub, IČ 71908943, se sídlem Staré Hradiště, Ohrazenická 40, formou objednávky 
ve výši 3.000,-Kč/měsíc od 18. 5. 2020 do 31. 12. 2020 (tj. 24.000,-Kč). 
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3. 
Provoz odstavné plochy za Domem hudby 

 

Usnesení č. 326 35/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
p r o j e d n a l a 
podnět náměstka Kvaše ve věci dotazu k provozu odstavné plochy za Domem hudby a 
vzhledem k tomu, že ZmP rozhodlo o záměru prodeje předmětného pozemku, neplánuje 
městský obvod Pardubice I realizovat již žádný záměr vedoucí k řešení situace v tomto 
prostoru a předpokládá, že další řešení bude na novém majiteli. 
 

 

4. 
Revokace usnesení č. 305 (32/04/20) 

 

Usnesení č. 327 35/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I 
r e v o k u j e 
níže uvedené usnesení č. 305 (32/04/20) na základě informace o zrušení projektu: 

Usnesení č. 305 32/04/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s ch v a l u j e 
a) poskytnutí finančních prostředků z kapitoly „Rezerva místostarosty“ ve výši 10.000,- Kč a 

z kapitoly „Rezerva rady“ ve výši 5.000,-Kč Janu Mazochovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 01204475, na vystoupení kapely Ready Kirken a představení 
trapnomága Richarda Nedvěda, které se uskuteční dne 16. 8. 2020 v parku Na Špici 
v rámci finálového dne Sportovního parku Pardubice, za podmínky konání akce, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 2. 
        T: 30. 9. 2020 
        Z: Martina Tomanová, OE 
 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o dotaci 

 

Usnesení č. 328 35/05/20   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) poskytnutí dotace z kapitoly „Rezerva místostarosty“ ve výši 5.000,- Kč TJ BMX Pardubice, 

se sídlem nábř. Závodu míru 1886, Pardubice, IČ 60160365, na akci „Krajský přebor 
BMX“ (bikrosový závod pro děti od 6 - 18 let, cca 200 dětí), který se uskuteční 31. 5. 2020 
v bikrosovém areálu na sídlišti Závodu míru v Pardubicích, 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy č. 1. 
       Termín: 30. 6. 2020 
       Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin, 36. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 
se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 v 15 hodin v kanceláři starostky. 

 
 

Zápis vyhotoven dne 18. 5. 2020, Zpracovala: Gabriela Křížková 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Jaroslav Menšík 


