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

 

Přehled usnesení 
ze 14. schůze Rady městského obvodu Pardubice I,  

která se konala dne 17. 6. 2019 
v kanceláři starostky 

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

Menšík 
 Gabriela Křížková (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 14. schůze Rady městského obvodu Pardubice I 

 
1. Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

2. Schválení objednávkového formuláře, podmínek a ceníku inzerce ve zpravodaji 
městského obvodu Pardubice „Jednička“ 

3. Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2018 

4. Darovací smlouva společnosti GASCO spol. s r. o. 

5. Návrh na jmenování nových členů školských rad 

6. Dohoda o poskytování cash-poolingu 

7. Kontrolní zpráva č. 2 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

8. Kontrolní zpráva č. 3 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

9. Výběrové řízení č. 5/2019  „Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru 
Pardubičky 

10. Diskuze 

 
Program 14. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen       (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

II. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 14. schůze Rady MO Pardubice I 

 
Zápis z 13. schůze Rady MO Pardubice I byl schválen a ověřovateli podepsán. 
 
Zapisovatelem zápisu ze 14. schůze rady byla jmenována Gabriela Křížková. 
 
Ověřovateli zápisu ze 14. schůze RMO byly jmenováni: Ondřej Šebek 
        Jaroslav Menšík 
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1. 
Vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu 

 
BOD 1.1 

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

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s prodejem části p. p. č. 1489/1 o výměře cca 96 m2 v k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice, za účelem rozšíření 
plochy okolo rekreační chaty, za účelem zachování živého plotu. 
 
 
BOD 1.2 

Usnesení č. 127 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
1. se zřízením služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování souboru veřejného 

osvětlení (kabelové vedení, stožár a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako 
p. p. č. 447 a p. p. č. 2657, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice, spočívající v právu strpět umístění veřejného osvětlení po celou dobu jeho 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění 
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí veřejného 
osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a 
každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na 
dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým plánem č. 8796-061/2018. 

2. s návrhem darování pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 
a dle geometrického plánu č. 8487-15/2017 nově vzniklého pozemku označeného jako p. 
p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice (dále pro oba 
pozemky jen „předmětné pozemky“), z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70892822, Komenského nám. 125, Pardubice, 
za účelem výstavby obratiště pro motorová vozidla do 3,5 t a odstavné plochy pro 
stání imobilních návštěvníků zámku. (dále jen „zamýšlený záměr“) 
(dále jen „zamýšlený záměr“), za podmínek, že: 
- Pardubický kraj se zaváže, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 a ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění, do 30 dnů od nabytí 
vlastnictví k předmětným pozemkům oznámí odborné organizaci státní památkové péče 
změnu vlastnictví, když v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 citovaného zákona jsou oba 
pozemky součástí nemovité kulturní památky.  

- Pardubický kraj se zaváže, že bude respektovat podmínky dané smlouvou o alokaci 
prostředků na IPRM „Přitažlivé město“ č. SV/001/S ze dne 5. 5. 2009 včetně znění 
dodatku č. 15 ze dne 19. 7. 2015, a to: 

• zachování velikosti indikátorů pro urbánní osu IPRM „Přitažlivé město“, 
• zachování naplněných cílů IPRM „Přitažlivé město“, 
• že nedojde ke znehodnocení výše alokovaných prostředků na IPRM „Přitažlivé 

město“.  
- Pardubický kraj se zaváže, že ve vztahu k pozemku označenému jako p. p. č. 447 v k. ú. 

Pardubice v jeho geometrickém a polohovém určení ke dni podpisu uzavírané smlouvy 
darovací, bude respektovat podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace č. PU/1252/S 
ze dne 28. 6. 2013 včetně znění dodatku č. 5 ze dne 6. 10. 2015, k projektu 
„Revitalizace Tyršových sadů“, CZ.1.13/2.1.00/27.01252, a to do doby ukončení 
udržitelnosti projektu a celého IPRM „Přitažlivé město“ (tj. do 8. 12. 2020), kdy musí být 
zachován účel poskytnuté dotace, což spočívá v: 
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� zachování velikosti monitorovacích indikátorů „Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem“ a „Plocha nově založené nebo rekonstruované 
veřejné zeleně“,  

� plocha bude stále veřejnou „zelenou“ parkovou plochou, 
� nedojde ke znehodnocení výše poskytnuté dotace na projekt „Revitalizace 

Tyršových sadů“, CZ.1.13/2.1.00/27.01252.  
- Pardubický kraj se zaváže ke sjednání odkládací podmínky spočívající v závazku, že 

pokud na zamýšlený záměr nebude nejpozději do 31. 12. 2025 příslušným stavebním 
úřadem vydáno územní rozhodnutí či stavební povolení, převede bezúplatně 
a bezpodmínečně předmětné pozemky v jejich geometrickém a polohovém určení 
daném ke dni uzavření smlouvy darovací, kterou se převádí pozemky do vlastnictví 
Pardubického kraje, zpět do vlastnictví statutárního města Pardubice, s tím, že darovací 
smlouva na převod předmětných pozemků do vlastnictví statutárního města Pardubice 
bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 2026. Statutární město Pardubice je v tomto případě 
oprávněno odstoupit od darovací smlouvy, pokud Pardubický kraj nesplní řádně a včas 
odkládací podmínku dle uzavřené darovací smlouvy.  

- za účelem zajištění shora uvedených závazků a pro případ porušení některé z podmínek 
převodu (byť jen v případě části některého z předmětných pozemků) se Pardubický kraj 
zaváže uhradit statutárnímu městu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. Pardubický kraj vezme na vědomí, že zaplacením smluvní 
pokuty nezanikají závazky zajištěné touto smluvní pokutou a není dotčeno právo 
na odstoupení od smlouvy, když porušení shora uvedených závazků je považováno 
za podstatné porušení smluvních závazků Pardubickým krajem.  

- Pardubický kraj se dále zaváže ke zřízení věcného předkupního práva k předmětným 
pozemkům ve prospěch statutárního města Pardubice, kdy toto věcné právo bude 
zřízeno na dobu neurčitou.  

- v rámci uzavírané darovací smlouvy budou Pardubickým krajem současně ve smyslu 
ustanovení § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zřízeny 
ve prospěch statutárního města Pardubice k předmětným pozemkům věcně-právní 
závazky Pardubického kraje nezcizit a nezatížit předmětné pozemky zástavním právem. 
Věcná práva budou zřízena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026.   

- Pardubický kraj vezme na vědomí, že dle aktuálně platného Územního plánu města 
Pardubice, který nabyl účinnosti dne 5. 9. 2001 (právní stav po XVIIa. změně ze dne 
20. 6. 2014), není zamýšlený záměr na předmětných pozemcích možné vybudovat, 
ledaže dojde ke změně tohoto územního plánu.   

3. s návrhem zřízení předkupních práv k pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 
1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 8487-15/2017 k nově vzniklému pozemku 
označenému jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. 
Pardubice (dále pro oba pozemky jen „předmětné pozemky“), ve prospěch statutárního 
města Pardubice na dobu neurčitou, za předpokladu, že Zastupitelstvo města Pardubic 
schválí darování předmětných pozemků z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70892822, Komenského nám. 125, Pardubice, 
za účelem výstavby obratiště pro motorová vozidla do 3,5 t a odstavné plochy pro 
stání imobilních návštěvníků zámku. 

4. s návrhem zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem pozemku 
označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 8487-
15/2017 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 
(vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice (dále pro oba pozemky jen „předmětné 
pozemky“), ve prospěch statutárního města Pardubice jako práva věcného, a to do na 
dobu určitou do 31. 12. 2026, za předpokladu, že Zastupitelstvo města Pardubic schválí 
darování předmětných pozemků z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
Pardubického kraje, IČO: 70892822, Komenského nám. 125, Pardubice, za účelem 
výstavby obratiště pro motorová vozidla do 3,5 t a odstavné plochy pro stání 
imobilních návštěvníků zámku. 
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2. 
Schválení objednávkového formuláře, podmínek a ceníku inzerce ve zpravodaji 

městského obvodu Pardubice I „Jednička“ 
 
Usnesení č. 128 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
a) podmínky a ceník inzerce ve zpravodaji městského obvodu Pardubice I „Jednička“ dle 

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
b) objednávkový formulář pro inzerci ve zpravodaji městského obvodu Pardubice I „Jednička“ 

dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
 
 

3. 
Oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 2018 

 

Usnesení č. 129 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění 
pozdějších předpisů, podat průběžné oznámení do Centrálního registru oznámení za rok 
2018 nejpozději do 30. 6. 2019. 
 
 

4. 
Darovací smlouva společnosti GASCO spol. s r. o. 

 
Usnesení č. 130 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
přijetí daru ve výši 416 668,32 Kč od společnosti GASCO spol. s r. o. jako finanční náhradu 
za neprovedené opravy chodníků, resp. neuvedení chodníků do původního stavu v ulici 
Štrossova, po ukončení stavebních prací – pokládky STL plynovodu. 
 
 

5. 
Návrh na jmenování nových členů školských rad 

 

Usnesení č. 131 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
n a v r h u j e 
a) odvolání následujících členů školských rad: 

• ZŠ Bratranců Veverkových   Marie Hubálková 
• ZŠ Štefánikova    Andrea Troníčková 
• ZŠ nábř. Závodu míru   Andrea Troníčková 
• ZŠ Spořilov     Libor Malý 

b) jmenování následujících členů školských rad: 
• ZŠ Bratranců Veverkových   Marie Hubálková 
• ZŠ Štefánikova    Vladimír Martinec 
• ZŠ nábř. Závodu míru   Ondřej Šebek 
• ZŠ Spořilov     Jaroslav Menšík 
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6. 
Dohoda o poskytování cash-poolingu 

 

Usnesení č. 132 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s uzavřením dohody o poskytování cash-poolingu s Komerční bankou, a. s. ve znění 
uvedeném v příloze. 
 
 

7. 
Kontrolní zpráva č. 2 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 

Usnesení č. 133 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 2 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á   v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i  

usnesení č. 
 - volební období 2018 – 2022: 13, 19, 27, 28, 29, 30 

3. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i  
usnesení č. 37 

4. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e  
usnesení č. 
- volební období 2014 – 2018: 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 901, 902, 903, 904 
- volební období 2018 – 2022: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 
 
 

8. 
Kontrolní zpráva č. 3 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I 

 

Usnesení č. 134 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 3 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á  v   d l o u h o d o b é   e v i d e n c i  

usnesení č. 65, 66, 93  
3. p o n e c h á v á  v   e v i d e n c i  

usnesení č. 61, 62, 70, 73, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 
4. v y ř a z u j e  z   e v i d e n c e  

usnesení č. 37, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 106, 107, 108, 109, 110, 111 

 
 

9. 
Výběrové řízení č. 5/2019 

„Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo ve směru Pardubičky“. 
 

Usnesení č. 135 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
1)   s c h v a l u j e 
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výzvu k podání nabídky pro výběrové řízení č. 5/2019 „Stavební úpravy chodníku 
v ul. Štrossova – vpravo v rozsahu od restaurace Vatikán po ulici U Kamenné vily 
– SO 102“, 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. 5/2019 „Stavební úpravy chodníku v ul. Štrossova – vpravo v rozsahu od 
restaurace Vatikán po ulici U Kamenné vily – SO 102“, dle čl. 7 směrnice č. 12 pro 
zadávání zakázek malého rozsahu, která stanovuje závazná pravidla pro postup při 
zadávání veřejných zakázek městským obvodem Pardubice I:  
1) MIROS MAJETKOVÁ a. s., IČ: 27523934 
2) Chládek a Tintěra a. s., IČ: 25253361 
3) Domar stavby s. r. o., IČ: 04937171 

3)   s t a n o v u j e 
a) členy do hodnotící komise pro vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci záměru 
č. 5/2019:  
- Bc. Alenu Stehnovou 
- Mgr. Vladimíra Martince 
- Ing. arch. Jaroslava Menšíka 

b) náhradníky: Mgr. Ondřeje Šebka, Bc. Miroslava Klapku, Petra Janatu 
c) zapisovatele: Bc. Petra Víška 

4)   u k l á d á 
svolat hodnotící komisi na čtvrtek 11. 7. 2019 od 11 hod. 

Zodpovídá: Bc. Petr Víšek 
Termín: 21. 6. 2019 

 
 

10. 
Diskuze 

 

Usnesení č. 136 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
poskytnutí Kč 5 000 z rezervy starostky na nákup cen na dětský den MO Pardubice I „Hurá 
na prázdniny“. 
 
 

Usnesení č. 137 14/06/19   (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
smlouvu o zprostředkování s Bohumilem Roubem, bytem Staré Hradiště, Ohrazenická 40, 
na zprostředkování inzerce ve čtvrtletníku „Pardubická jednička“ dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:30 h,  
15. schůze mimořádné rady městského obvodu Pardubice I 

se uskuteční ve čtvrtek 11. 7. 2019 v 11:30 hodin v kanceláři starostky. 
 

Zápis vyhotoven dne 17. 6. 2019 
Zpracovala: Gabriela Křížková (jména jsou uváděna bez titulů) 
 

Alena Stehnová 
starostka městského obvodu Pardubice I 

 
Ověřovatelé: Ondřej Šebek, Jaroslav Menšík 


