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

 

 

Přehled usnesení  
z 11. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 15. 2. 2023 od 15:30 h v kanceláři starosty 
 

Přítomni:  Filip Šťastný, Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. Michal Drenko MSc., Ing. Zuzana 

Klimplová, Mgr. David Kollert 

Ing. Gabriela Křížková 

(dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni:  
 

 

I. 
Program 11. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 

1. Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

2. Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – městského obvodu Pardubice 

I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích  

3. Návrh Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I a stanovení celkového 

počtu zaměstnanců 

4. Zrušení účtu vedeného u Komerční banky a.s. 

5. Delegování zástupce MO Pardubice I do Výboru Svazu měst a obcí ČR 

6. Uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce – seče trávy 

7. Výběrové řízení č. VŘ 3/2023 „Seč travnatých veřejných ploch 2023“ 

8. Diskuse 

 
Program 11. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen  (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

1. 

Vyjádření k žádosti do komise pro pozemky a reklamu 

 
Bod 1. 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 

Usnesení č. 89 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích 
s umístěním přenosného reklamního zařízení – upoutávky na obchod s dárkovým zbožím, 
v termínu od 1. 3. 2023 – 28. 2. 2025, ul. Smilova před č.p. 335.  
Žadatelem je xxx. 
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Bod 1.2 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 90 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í  
s pronájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 134/47 o výměře 3 m2, v k. ú. Pardubice, 
za účelem pěstování zeleniny, za nájemné ve výši 18,- Kč/m2/rok. 
Žadatelem je xxx. 
 

 
Bod 1.3 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 91 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í  
s nájmem pozemku označeného jako st.p.č. 1147/5 o výměře 250 m2 v k.ú. Pardubice, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, obč.  vyb., LV 6000, od 1. 1. 2023, na pozemku stojí stavba 
žadatele  
 
s vyčíslením výše úhrady za bezesmluvní užívání pozemku označeného jako st.p.č. 1147/5 o 
výměře 250 m2 v k.ú. Pardubice ode dne 13. 10. 2022 do 31. 12. 2022  
  
s projednáním záměru odkoupení stavby bez čp/če, obč.  vyb. umístěné na pozemku 
označeném jako st.p.č. 1147/5 o výměře 250 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
128 00 Praha 2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Žadatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. 
 
 

 

 
Bod 1.4 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO    

(pro 0, proti 1 (Kollert), zdrž. 4 (Šťastný, Lejhanec, Klimplová, Drenko)) 

Rada městského obvodu Pardubice I  
s o u h l a s í  
s prodejem části pozemku označeného jako p.p.č. 279/31 o výměře cca 1.460 m2, pozemků 
označených jako p.p.č. 279/30 o výměře 2.531 m2, p.p.č. 279/25 o výměře 38 m2, p.p.č. 
280/13 o výměře 33 m2, p.p.č. 279/36 o výměře 3.509 m2, p.p.č. 338/1 o výměře 268 m2, vše 
v k.ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu dle znaleckého 
posudku č. 4021-25/2022,  
žadatel: Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
 
s odkoupením pozemku označeného jako p.p.č. 637/3 o výměře 632 m2 k.ú. Trnová,  
p.p.č. 361/5 o výměře 444 m2, vše v k.ú. Pardubice,  



3 
 

p.p.č. 683/57 o výměře 60 m2, p.p.č. 683/58 o výměře 106 m2, p.p.č. 627/3 o výměře 5.760 
m2, p.p.č. 637/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 690/3 o výměře 19 m2, p.p.č. 690/14 o výměře 395 m2, 
p.p.č. 694/6 o výměře 198 m2, p.p.č. 694/7 o výměře 178 m2, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví 
žadatele, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 4022-26/2022, 
žadatel: Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
 
s návrhem finančního vypořádání odkupu od Nadace akcie spol. Pardubická plavební (773 ks) 
v jmenovité hodnotě 3.865.000,- Kč za cenu: 3,385.740,- Kč, tj. za cenu která byla určena 
ZNALECKÝM POSUDKEM, 
žadatel: Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. 
 

Zdůvodnění: 

Pro městský obvod je nabízený pozemek na území MOI nevhodný – z důvodu jeho následné 
údržby.   

 

 

2. 
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace - městského obvodu 

Pardubice I v souladu se zákonem o pozemních komunikacích  
 

Bod 2.1 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO   (pro 0, proti 5, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání sportovní akce – Pardubické kritérium, cyklistický závod pro licencované 
závodníky Českého svazu cyklistiky dne 20. 4. 2023 v Pardubicích na třídě Míru. V tomto 
termínu od 27. 3. do 8. 7. 2023 bude probíhat plánovaná rekonstrukce třídy Míru. 
Žádost podala společnost CK Pardubice, spolek, se sídlem Na Okrouhlíku 1678, 530 03 
Pardubice, IČO: 092 87 329. 
 

 
 
Bod 2.2 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 92 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka  místní  komunikace  dle  § 25  zákona  o pozemních komunikacích 
s umístěním mobilního prodejního zařízení pro prodej masných a mléčných výrobků na tržním 
místě každý čtvrtek v termínu od 27. 3. 2023 do 8. 7. 2023 (po dobu rekonstrukce třídy Míru) 
na Palackého třídě prostor na chodníku před objektem č.p. 1908 v Pardubicích.  
Žadatelem je Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti, se sídlem Synčany 34, 538 62 
Rosice, IČO: 001 24 982. 

 

 
Bod 2.3 
Předkladatel: Filip Šťastný 
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Usnesení č. 93 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25  zákona  o pozemních komunikacích 
s umístěním prodejního zařízení před vlastní provozovnou v termínu od 1. 3. 2023 do 31. 10. 
2023 (dle rozpisu termínů v příloze) v ul. Zelenobranská před č.p. 69 v Pardubicích. Žadatelem 
je fyzická osoba s oprávněním podnikat Jan Mareš, se sídlem Zelenobranská 69, 530 02 
Pardubice-Staré Město, IČO: 108 01 626. 

 

 
Bod 2.4 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 94 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní  komunikace  dle  § 25  zákona  o pozemních komunikacích 
s umístěním prodejního zařízení pro prodej sýrových výrobků a uzeniny na tržním místě ve 
dnech od 20. 2. 2023 do 24. 3. 2023 na třídě Míru u fontány v Pardubicích. Žadatelem je 
fyzická osoba s oprávněním podnikat Antonín Melka, se sídlem Legionářů 147/48, 182 00 
Praha 8 -Ďáblice, IČO: 052 82 896. 
 

 

 
Bod 2.5 
Předkladatel: Filip Šťastný 

Usnesení č. 95 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í    
z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s umístěním 
zařízení pro pořádání kulturní akce – výstava 5 panelů s velkoformátovými fotografiemi ve 
dnech 16. 2. – 31. 3. 2023 v Pardubicích křížení ulic Palackého třída a Havlíčkova. 
Žádost podalo Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 002 74 046. 
 

 
 

3. 
Návrh Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I a stanovení 

celkového počtu zaměstnanců 
 
Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 96 11/2/23    (pro 4, proti 0, zdrž.1 (Šťastný)) 

Rada MO Pardubice I 
I.   s c h v a l u j e  

s účinností od 1. 3. 2023 Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice I (vč. jeho 

příloh č. 1 a 2), ve znění přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení;  

II. s t a n o v u j e 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců Statutárního 
města Pardubic – městského obvodu Pardubice I na 38 zařazených do Úřadu městského 
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obvodu Pardubice I, a to s účinností od 1. 3. 2023. Do tohoto celkového počtu se 
nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří 
zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr; 

 
III.   u k l á d á 

tajemnici Úřadu městského obvodu Pardubice I 
1. realizovat změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice I dle tohoto 

usnesení; 
2. provést příslušné pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení (změny 

pracovních smluv apod.). 
 

 

 

4. 

Zrušení účtu vedeného u Komerční banky a.s. 

 

Předkladatel: Filip Šťastný 

Usnesení č. 97 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I   
a) s c h v a l u j e  

zrušení účtů č. 78-9145760247/0100 vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., 
IČ:46317054 , 

b) p o v ě ř u j e  
starostu městského obvodu Pardubice I k zajištění zrušení účtu. 

 
 

 

 

5. 

Delegování zástupce MO Pardubice I do  

Výboru Svazu měst a obcí ČR 

 
Předkladatel: Filip Šťastný 

Usnesení č. 98 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I   
d e l e g u j e 
svého zástupce do Výboru Svazu měst a obcí České republiky pana Filipa Šťastného, starostu 
MO Pardubice I, nar. 27.5. 1987, aby v nich hájil zájmy městského obvodu. 

 
 

 

 

 

 

 

6. 

Uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce – seče trávy 
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Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 99 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
r o z h o d l a 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů – o uzavření smluv „Seč travnatých veřejných ploch 2023 – Bílé Předměstí“ 
s nabídkovou cenou 880.324,72 Kč bez DPH v režimu vertikální spolupráce s dodavatelem 
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČO: 25262572. 

 
 

 
7. 

Výběrové řízení č. VŘ 3/2023 „Seč travnatých veřejných ploch 2023“ 

 

Předkladatel: Filip Šťastný 

 
Usnesení č. 100 11/2/23     (pro 5, proti 0, zdrž.0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s c h v a l u j e 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Výzvu k podání 
nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Seč 
travnatých veřejných ploch v části Zelené Předměstí 2023 - 2024".  
 
2)   s c h v a l u j e 
následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení  
1. Služby města Pardubic a.s., Pardubice, Hůrka 1803, IČ: 25262572 
2. HORYS-STAV s.r.o., Pardubice, V Zátiší 1063, IČ: 07785992 
3. Ing. Jakub Kratochvíl, 503 15 Mžany, Stračovská Lhota 52 
4. MACREAL spol. s r.o., Uherské Hradiště, U Brány 219, IČ: 27723542 
5. Vladimír Novotný, Ratboř, Slunečná 145, IČ: 08999023 
6. Ondřej Kaplan, Zářecká Lhota 2, PSČ 565 01, IČ: 07394268 
7. G.I.C. Hrobice s.r.o., Hrobice 86, IČ: 27553582 

 
3)   p o v ě ř u j e 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
nabídek) v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku „Seč travnatých veřejných ploch 
2023" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise: 
- Filip Šťastný  
- Ing. Jiří Lejhanec 
- Mgr. David Kollert 
- Ing. Zuzana Klimplová 
- Mgr. Michal Drenko, MSc. 
náhradníci: Mgr. Filip Sedlák, Ing. Dominik Bečka, Pavel Kvapil, Ing. Karel Sodomka, Mgr. 
Bohdan Šeda 
 
4) u k l á d á 

svolat hodnotící komisi na den 15. března 2023 ve 15:00 hodin. 
Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková 

    


