
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

ze 17. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 17. října 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Ing. Jiří Janoš, Ing. Milan Randák (po část 

jednání), Evžen Erban. 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Jiří Janoš a Bc. Jan Nadrchal. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

1. Stanovení termínů jednání RMO a ZMO Pardubice V na rok 2020 

2. Odvolání a jmenování šéfredaktora Pardubické pětky 

3. Rozhodnutí zadavatele – nákup vozidla pro Skupinu drobné údržby ÚMO Pardubice V 

4. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

5. Dotace  

Informativní zpráva – čerpání finančních prostředků z rezerv 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Stanovení termínů jednání RMO a ZMO Pardubice V na rok 2020 

 (usnesení č. 84/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje předložený návrh termínů jednání RMO 

Pardubice V a ZMO Pardubice V na rok 2020 takto: 

  9. 1. 2020   23. 4. 2020   23.   9. 2020 - ZMO  

30. 1. 2020   14. 5. 2020   15. 10. 2020 

20. 2. 2020     4. 6. 2020      5. 11. 2020   

11. 3. 2020 – ZMO  24. 6. 2020 - ZMO  26. 11. 2020 



2. 4. 2020         3. 9. 2020   16. 12. 2020 - ZMO 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0  

 

2. 

Odvolání a jmenování šéfredaktora Pardubické pětky  

(usnesení č. 85/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V odvolává dnem 17. 10. 2019 šéfredaktorku Pardubické 

pětky Kateřinu Truhlářovou a jmenuje dnem 18. 10. 2019 šéfredaktorkou Pardubické pětky 

Zuzanu Šimkovou, sekretářku starosty MO Pardubice V. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozhodnutí zadavatele –  

nákup vozidla pro Skupinu drobné údržby ÚMO Pardubice V 

(usnesení č. 86/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy na nákup vozidla Škoda 

Rapid Style 1,0 TSI 70 kW od dodavatele AUTO DRYML a.s., Generála Svobody 658, 

Pardubice, IČO 27528464 za nabídkovou cenu 348.957,- Kč vč. DPH za použití Směrnice č. 

14/2017 O zadávání veřejných zakázek – čl. 13, odst. 2 – časové důvody  a s výkupem 

stávajícího vozidla Škoda Fabia, RZV 2E2 48 - 31 protiúčtem. 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

 

4. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V –  

stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 87/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem města pronajmout: 

1. prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 2277, 2278, 2279, ve vchodu čp. 2278 ul. 

Josefa Ressla v Pardubicích, označený jako nebytová jednotka č. 2278/18 o výměře 82,31 

m2, žadatel: Iva Jírková, IČ 740 04 565, Bor u Chroustovic 27, 538 63 Chroustovice, účel 

nájmu – senior fitness klub, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

2. prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 2277, 2278, 2279, ve vchodě čp. 2277 ul. 

Josefa Ressla v Pardubicích, označený jako nebytová jednotka č. 2277/20 o výměře 20,02 

m2, žadatel: Radka Pešková, IČ 749 79 973, Jiránkova 2300, účel nájmu – kancelářské 

prostory, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

3. prostor o výměře 32,5 m2 nacházející se v budově čp. 2515 v ul. Čs. armády, Pardubice, 

žadatel: Tereza Nádvorníková, IČ 87066157, Komenského 94, Vysoké Mýto, účel nájmu – 

prodej točené zmrzliny a doplňkového sortimentu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Dotace 

(usnesení č. 88/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019: 

1. ve výši 4.500,- Kč na akci „Vánoční sportovní den pro žáky 2. stupně ZŠ“ dne 19. 12. 

2019, žadatel: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 



60158999, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky 

rezerva rady v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. na Vánoční 

sportovní den 2. st.“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 86), 

2. ve výši 4.500,- Kč na akci „Vánoční sportovní den pro žáky 1. stupně ZŠ“ dne 18. 12. 

2019, žadatel: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 

60158999, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.000,- Kč z položky 

rezerva rady v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. na Vánoční 

sportovní den 1. st.“ v běžných výdajích v kapitole 33, a související rozpočtové opatření 

spočívající v přesunu 500,-- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na položku 

„dotace ZŠ Benešovo nám. na Vánoční sportovní den 1. st.“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 87 a 88),  

3. ve výši 4.500,- Kč na akci „Čertovská diskotéka pro ŠD“ dne 4. 12. 2019, žadatel: 

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace ZŠ Benešovo nám. na Čertovskou 

diskotéku“ v běžných výdajích v kapitole 33 – komise (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 89), 

4. ve výši 5.000,- Kč na akci „Masopust“ v lednu – únoru 2020 s tím, že splnění účelu 

dotace bude dosaženo nejdéle 29. 2. 2020, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Masopust“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 90), 

5. ve výši 5.000,- Kč na akci „Muzicírování a cvrčkem a jeho housličkami“ v listopadu 

2019 – únoru 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 29. 2. 2020, 

žadatel: Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky 

příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Muzicírování“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 91), 

6. ve výši 5.000,- Kč na akci „Tradice v adventním čase“ v listopadu 2019 – lednu 2020 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 1. 2020, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace MŠ Jesničánky – Tradice“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 92), 

7. ve výši 2.500,- Kč na akci „Strašidelná noc“ dne 1. 11. 2019, žadatel: DDM ALFA 

Pardubice, Družby 334, Pardubice, IČ 48161233, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 



vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na 

novou položku „dotace DDM ALFA – Strašidelná noc“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 93), 

8. ve výši 4.100,- Kč na akci „Cyklus besed o výchově dětí“ v listopadu 2019 – únoru 2020 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 5. 2. 2020, žadatel: NOE – 

Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích, Lonkova 512, Pardubice, IČ 71341269, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.100,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace NOE – Cyklus besed“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 94), 

9. ve výši 8.000,- Kč na akci „Mikulášský běh“ dne 30. 11. 2019, žadatel: Hvězda 

Pardubice z.s., ČSA 2515, Pardubice, IČ 26650193, a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98 

na novou položku „dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh“ v běžných výdajích 

v kapitole 33  a související rozpočtové opatření , spočívající v přesunu 3000,- Kč z 

 položky rezerva rady v kapitole 98 na novou položku „ dotace Hvězdě Pardubice 

Mikulášský běh“ v běžných výdajích v kapitole 33 ( rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č.95, 96)  

10. ve výši 5.000,- Kč na akci Adventní setkání“ dne 12. 12. 2019, žadatel: Základní škola A. 

Krause 2344, IČ 60159138, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, 

která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající 

v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace 

ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové 

opatření vedené pod pořadovým č. 97), 

11. ve výši 10.000,- Kč na akci „Víkendové akce pro rodiny s dětmi“ v listopadu - prosinci 

2019 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2019, žadatel: Šumák 

z.s., Blato 72, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky rezerva rady  

v kapitole 98 na novou položku „dotace Šumák – Víkendové akce pro rodiny s dětmi“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 98),  

12. ve výši 8.000,- Kč na akci „Mikulášská besídka“ dne 6. 12. 2019, žadatel: SDH 

Dražkovice, Dražkovice 25, IČ 65668723, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, 

spočívající v přesunu 8.000,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na novou 

položku „dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 99),  

13. ve výši 7000,- Kč na akci „S pusinkami, jazýčky, děláme si rozcvičky“ ve dnech 1. 11 – 

31. 12. 2019, žadatel: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, 

IČ 70944831, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou 

směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 

V v r. 2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 7000,- Kč z položky 



příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Motýlek – Rozcvičky“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 100), 

14. ve výši 4.500,- Kč na akci „Svatomartinské slavnosti“ (mimo nákupu várnic) dne 7. 11. 

2019, žadatel: Chaloupka z.s., Staňkova 1447, Pardubice, IČ 22863800, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 4.500,- Kč z položky příspěvky a 

dary v kapitole 33 na novou položku „dotace Chaloupka – Svatomartinské slavnosti“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu  

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 101), 

15. ve výši 8.000,- Kč na akci „Adventní jarmark“ dne 30. 11. 2019, žadatel: Spolek pro 

podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, Gorkého 867, Pardubice, IČ 60156031, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 8.000,- Kč z položky 

rezerva rady v kapitole 98 na novou položku „dotace Spolek waldorf. – Adventní 

jarmark“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým 

č. 102),  

16. ve výši 5.000,- Kč na akci „Vánoční zpívání, vystoupení dětí“ dne 10. 12. 2019, žadatel: 

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2500,- Kč z položky rezerva rady v 

kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání, vystoupení dětí“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 

2500,- Kč z položky  příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ 

Kamarád na Vánoční zpívání, vystoupení dětí“ v běžných výdajích v kapitole 

33(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 103, 104) 

17. ve výši 4.000,- Kč na akci „Dýňový svět – tvořivá dílna s rodiči“ dne 1. 11. 2019, 

žadatel: Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2018: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2019, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 2000,- Kč z položky 

rezerva starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Kamarád na Dýňový svět“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 

2000,- Kč z položky z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku „dotace 

MŠ Kamarád na Dýňový svět“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 105,106),  

18. ve výši 10.000,- Kč na akci „Prosinec - Vánoce v azylovém domě“ v prosinci 2019 s tím, 

že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2019, žadatel: SKP – CENTRUM, 

o.p.s., Jungmannova 2550, Pardubice, IČ 27534804, a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na 

novou položku „dotace SKP - CENTRUM na Vánoce v azylovém domě“ v běžných 

výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 107). 

19. ve výši 8.000,- Kč na akci „Central European Yocth Basketbal League“ 6.-8.12.2019,  

žadatel: Basketbalový klub Pardubice, IČ:, 67441629 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019, a související rozpočtové 



opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98 

na novou položku „Central European Yocth“ v běžných výdajích v kapitole 33 a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky rezerva rady 

v kapitole 98 na novou položku „Cental European Yocth“ v běžných výdajích v kapitole 

33   (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 108,109). 

 

 

Pardubice 17. 10. 2019 

 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                                Ing. Jiří Janoš                     Bc. Jan Nadrchal  

 

 

 

                          ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


