Městský obvod Pardubice V
Úřad městského obvodu Pardubice V

Zpráva pro jednání ZMO
Termín jednání: 19. 12. 2018

Předkladatel: Ing. Filip Vařecha, předseda KV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V
Konzultant: KV ZMO Pardubice V

číslo zprávy: 2.

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního
výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování:
344/2018 R – 359/2018 R, 1/2018 R – 7/2018 R.

Důvodová zpráva:
Všechna přijatá usnesení vzešlá z jednání RMO Pardubice V byla splněna, tajemník úřadu
případně vysvětlí jakékoliv dotazy.

Usnesení navržená k vyřazení z evidence sledování:

Rozhodnutí zadavatele – výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy vnitrobloku ulic
Jiránkova - Wolkerova, Pardubice“
(usnesení č. 344/2018 R)
Rada Městského obvodu Pardubice V rozhodla, v souladu s Čl. 4 odst. 2 směrnice MO
Pardubice V č. 14/2017 Zadávací řád veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky na
stavební práce na akci: Stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova - Wolkerova, Pardubice,
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící
komisí, je nabídka dodavatele HOLD s.r.o., se sídlem Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ
45538425, za celkovou cenu za dílo 4 416 672,09 Kč bez DPH (5 344 173,23 Kč včetně
DPH) a délce záruky 60 měsíců. 150818-3-Pozemky-P rocházkovi.doc
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Stavební úpravy stávající zpevněné plochy u BD 2070 – 2072, Dukla, Pardubice
(usnesení č. 345/2018 R)
Rada Městského obvodu Pardubice V rozhodla, v souladu s Čl. 4 odst. 2 směrnice MO
Pardubice V č. 14/2017 Zadávací řád veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky na
stavební práce na akci: Stavební úpravy zpevněné plochy u bytového domu čp. 2070 – 2072,
Dukla, Pardubice, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení
nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545,
Staré Hradiště, IČ 27523934, za celkovou cenu za dílo 1.162.543,70 Kč vč. DPH a délce
záruky 60 měsíců.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 346/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:
1. a) nájem části pozemku označeného jako st. p. č. 5375 o výměře 24 m2 v k. ú. Pardubice,
pro rekreaci a umístění zahradního nábytku,
Pro 3, zdržel se 1, proti 0
b) nájem části pozemku označeného jako st. p. č. 5375 o výměře 16 m2 v k. ú. Pardubice,
pro parkování (zpevnění pozemku zatravňovacími dlaždicemi), žadatel: xxxxxxxxx,
Pro 0, zdržel se 1, proti 3
2. změny nájemce pozemku označeného jako st. p. č. 7007/31 o výměře 18 m2 v k. ú.
Pardubice z xxxxxxxxx na žadatele: xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, důvod: koupě garáže na
uvedeném pozemku,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
3. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 605/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Nové
Jesenčany, žadatel: xxxxxxxxx, odůvodnění: parkování kolmo k vozovce,
Pro 0, zdržel se 0, proti 4
4. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/16 o výměře 10 m2 v
k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice, navrhovatelé: xxxxxxxxx
a xxxxxxxxx,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0

5. prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 2779 (druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 418 m2 v k. ú. Pardubice, jehož součástí je budova č. p. 1380, vedená v
KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby.
Pro 2, zdržel se 1, proti 1
6. prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2426/2 o výměře 9.166 m2, p. p. č. 2426/35 o
výměře 68 m2, části p. p. č. 2400/2 o výměře cca 902 m2, vše v k. ú. Pardubice, za účelem
výstavby nového objektu pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu NOE včetně
sportoviště, venkovních ploch a komunitního centra, žadatel: Sbor církve bratrské v
Pardubicích, IČO 26520231, Lonkova 512, Pardubice,
Pro 0, zdržel se 0, proti 4
7. vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako st. p. č. 9002 v k. ú. Pardubice se
zřízením stavby a uznání vlastnického práva manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, ke
stavbě bez čp/če (zahradní chata) stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 9002 v k. ú.
Pardubice, formou souhlasného prohlášení,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
8. odkoupení stavby bez čp/če - garáže, která stojí na pozemku ve vlastnictví města,
označeném jako st. p. č. 7007/3, k. ú. Pardubice, za cenu 160.000,- Kč od žadatelů
xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, zdůvodnění: odkup garáže z důvodu investiční akce města
„Dukla sportovní“.
Pro 0, zdržel se 1, proti 3
Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování služeb na výsyp
odpadkových košů a odpadkových košů na psí exkrementy
(usnesení č. 347/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí:
1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp odpadkových košů s
poskytovatelem Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572, a
navýšením celkové ceny na 655.000,- Kč bez DPH (z původní ceny 646.000,- Kč bez
DPH) z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů,
2. s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp odpadkových košů na
psí exkrementy s poskytovatelem Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ:
25262572, a navýšením celkové ceny na 213.000,- Kč bez DPH (z původní ceny 206.000,Kč bez DPH) z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 348/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:
1. zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 2113/28, k. ú.
Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 8849-477/2018, za účelem provozování
stávajícího vodovodního řadu DN 150, za cenu 1.000,- Kč bez DPH/ za pozemek, žadatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, Pardubice,
odůvodnění: přes pozemek prochází vodovodní řad DN 150 z litiny, pozemek musí zůstat
nezaplocen, veřejně přístupný,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0

2. prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2515/14 o výměře 14 m2, p. p. č. 2515/18 o
výměře 14 m2, p. p. č. 2515/25 o výměře 13 m2, p. p. č. 2515/3 o výměře 14 m2, p. p. č.
2515/16 o výměře14 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění:
zajištění parkovacích míst požadovaných platnými nařízeními pro dům čp. 734 na st. p. č.
734 v k. ú. Pardubice, který s parkovištěm sousedí,
Pro 0, zdržel se 0, proti 4
3. zřízení věcného břemene na části pozemků označených jako p. p. č. 29/40 a p. p. č. 29/55,
vše v k. ú. Nové Jesenčany, za účelem provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve
výši 1.000,- Kč + DPH, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, odůvodnění: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro narovnání
majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
4. nájmu pozemku označeného jako st. p. č. 7007/15 o výměře 18 m2, k. ú. Pardubice za
účelem užívání garáže, žadatelé: xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemek pod
garáží, jejíž jsme vlastníkem na základě kupní smlouvy ze dne 8. 12. 2017, s právními
účinky zápisu ze dne 15. 1. 2018, zápis proveden dne 6. 2. 2018,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
5. bezúplatného převodu pozemků označených jako p. p. č. 2436/18 o výměře 70 m2, p. p. č.
2442/5 o výměře 2.418 m2, p. p. č. 2442/7 o výměře 308 m2, p. p. č. 2442/8 o výměře 70
m2, p. p. č. 2442/9 o výměře 7 m2 a p. p. č. 2442/16 o výměře 288 m2, vše v k. ú.
Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha, žadatel: Statutární město Pardubice, odůvodnění: pozemky pro plánovanou
investiční akci „Propojka ul. Pod Břízkami – Kyjevská“,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
6. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2319/16 o výměře cca 9 m2, k. ú.
Pardubice za účelem vybudování trafostanice v rámci investiční akce města „Dukla
sportovní“ a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, odůvodnění: přemístění trafostanice schváleno
v RmP dne 6. 8. 2018,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Stavební úpravy stávající zpevněné plochy u BD 2070 – 2072, Dukla, Pardubice
(usnesení č. 349/2018 R)
Rada Městského obvodu Pardubice V:
a) ruší usnesení č. 345/2018 R ze dne 15. 8. 2018, ve kterém rozhodla o výsledku veřejné
zakázky na stavební práce na akci: Stavební úpravy zpevněné plochy u bytového domu čp.
2070 – 2072, Dukla, Pardubice,
b) rozhodla, v souladu s Čl. 4 odst. 2 směrnice MO Pardubice V č. 14/2017 Zadávací řád
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: Stavební úpravy
zpevněné plochy u bytového domu čp. 2070 – 2072, Dukla, Pardubice, že ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je
nabídka dodavatele HOLD s.r.o. se sídlem Orel 35, Slatiňany, IČ 45535825, za celkovou
cenu za dílo 1.218.182,43 Kč vč. DPH a délce záruky 60 měsíců.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko
RMO Pardubice V
(usnesení č. 350/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužící k
podnikání o výměře 71 m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 2449-52 ul. Devotyho,
označeného jako jednotka č. 2449/100, poslední účel užívání – prodejna a stáčírna vín
s posezením, žadatel: Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, Wintrova II 1313, Pardubice, účel
nájmu – prodejna svářecí techniky a příslušenství.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Návrh rozpočtového opatření
(usnesení č. 351/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v rámci své pravomoci rozpočtové opatření
spočívající v přesunu 36 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a
kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava na položku provoz přípojky náměstí
Dukelských hrdinů v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava (rozpočtové opatření vedené
pod pořadovým č. 86).
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 352/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:
1. zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 605/1 v k. ú. Nové
Jesenčany, za účelem provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1.000,- Kč +
DPH, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín,
Staženo
2. prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 11286 o výměře 6 m2 v k. ú. Pardubice, žadatel:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, odůvodnění: pozemek pod
trafostanicí,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
3. odkoupení p. p. č. 2445/15 o výměře 1.466 m2 v k. ú. Pardubice z vlastnictví České
republiky do vlastnictví statutárního města Pardubice, za cenu obvyklou určenou
znaleckým posudkem č. 410-21/06/18 ve výši 135,- Kč/m2, tj. celkem 265.545,- Kč,
žadatel: Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
4. uznání vlastnického práva k pozemkům označeným jako p. p. č. 604/25 o výměře 62 m2 a
p. p. č. 604/26 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Nové Jesenčany, ve prospěch statutárního
města Pardubice, navrhovatelé: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V –
stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 353/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:
1. pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 70,02 m2 nacházející se v přízemí budovy
čp. 2449-52 ul. Devotyho, označený jako jednotka č. 2449/101, žadatel: Technipol s.r.o.,

IČ 259 96 096, Wintrova II 1313, Pardubice, účel nájmu – provozovna služeb a servisu
elektrozařízení,
2. pronajmout sklad o celkové výměře 5,84 m2 v objektu č. 25 stojícím na pozemku
označeném jako st. p. č. 960, k. ú. Pardubice, žadatel: Pavel Blažek, IČ 444 00 144,
Sokolská 130, Nasavrky, účel nájmu – sklad,
3. pronajmout garážové stání o výměře 15 m2, v 1. podzemním podlaží v budovách čp. 2721
a čp. 2731, ul. Sokolovská, které jsou součástí pozemků označených jako stavební parcely
č. 10089 a 10090, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, účel nájmu – garážování osobního
automobilu.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2018
(usnesení č. 354/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice
V k 31. 8. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto
rozboru.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018
(usnesení č. 355/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 3. změny
rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a:
1. schvaluje návrh 3. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018
uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu;
2. schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO spočívající ve zvýšení rozpočtované částky
na položce Ochutnávka Svatomartinského vína o 10 tis. Kč, ve zvýšení rozpočtované
částky na položce Rozsvěcení vánočního stromečku o 25 tis. Kč
a ve zvýšení rozpočtované částky na položce Vánoční punč o 5 tis. Kč (upravený plán je
uveden v závěru zprávy).
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Schválení zadávacích podmínek pro akci „Stavební úpravy oprava povrchu chodníků
v ul. Mikulovická, Pardubice – SO 101 a SO 102“ vč. schválení členů hodnotící komise
(usnesení č. 356/2018 R)
a) Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v souladu s ustanoveními zákon č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zadávací podmínky a to oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení a
textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce v otevřeném řízení na stavební akci: Stavební úpravy – oprava povrchu
chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice – SO 101 a SO 102
b) Rada městského obvodu Pardubice V pověřuje v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek k provádění úkonů (otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku:
Stavební úpravy – oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice – SO 101 a SO
102, hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení:
Členové hodnotící komise (náhradníci):
Mgr. Jiří Šmaha
(zastupitel)
Ing. Bc. Alena Chuchlíková
(zastupitel)
Zastupitel
(zastupitel)
Zastupitel
(zastupitel)
Zastupitel
(zastupitel)
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Zrušení komisí Rady městského obvodu Pardubice V a odvolání jejich předsedů a členů
(usnesení č. 357/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V ruší v souvislosti s ukončením volebního období r. 2014
– 2018 dnem 26. září 2018:
1. Místní komisi Dukla a odvolává jejího předsedu Ing. Jiřího Janoše a členy komise Jiřího
Kalouska, Lenku Herelovou, Mgr. Milana Nováka, Taťánu Rubešovou, Helenu
Krupkovou, Bc. Petra Dufka, Ing. Milana Randáka a Ladislavu Psotovou,
2. Místní komisi Višňovka a odvolává jejího předsedu Josefa Másla a členy komise Mgr.
Michala Chlumského, Filipa Šťastného, Vladimíra Mlejnka, Jaroslava Hrušku, Ing.
Miroslava Baťu, Ladislava Doležala a Jiřinu Růžičkovou,
3. Místní komisi Jesničánky a odvolává jejího předsedu Jana Nadrchala a členy komise Ing.
Rudolfa Remeše, Ing. Karla Kočího, Radima Macha, Věru Šmokovou, Ing. Josefa Knolla,
Ing. Petra Netolického a Miloše Vendolského,
4. Místní komisi Dražkovice a odvolává jejího předsedu PhDr. Roberta Novotného, MBA. a
členy komise Miroslava Bureše, Ing. Dalibora Hakena, Romana Kořínka a Karolinu
Štefkovou,
5. Komisi pro životní prostředí, dopravu a bydlení a odvolává jejího předsedu Ing. Jiřího
Janoše a členy komise Václava Kociána, Ing. Františka Chramostu, Jana Nadrchala, Josefa
Másla, Bc. Petra Dufka, Olgu Pavlů, Ing. Šárku Hoškovou a Ladislavu Psotovou,
6. Komisi pro školství, kulturu, sport a mládež a odvolává její předsedkyni Lic. Pavlínu
Mazuchovou a členy komise Pavla Studničku, MUDr. Kateřinu Vondráčkovou, Ing. Petra
Beneše, Ing. Milana Randáka, Dominika Bartáka, Jana Štrycha a Ing. Moniku Šprincovou,
7. Komisi pro strategii a rozvoj obvodu a odvolává jejího předsedu Bc. Petra Dufka a členy
komise Ing. Hanu Demlovou, Slavěnu Broulíkovou, Ing. Jiřího Janoše, MUDr. Tomáše
Rejdu, Ing. Jana Jedličku, Jana Nadrchala, Bc. Josefa Černého a Ing. Šárku Hoškovou.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Peněžité dary předsedům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V
(usnesení č. 358/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyplácení peněžních darů členům komisí rady
za práci za období září 2018:
Místní komise Dukla:
Lenka Herelová
300,- Kč

Ladislava Psotová
Helena Krupková
Místní komise Višňovka:
Mgr. Michal Chlumský
Ing. Miroslav Baťa
Jaroslav Hruška
Místní komise Jesničánky:
Ing. Rudolf Remeš
Radim Mach
Věra Šmoková
Místní komise Dražkovice:
Ing. Dalibor Haken
Ing. Roman Kořínek
Karolina Štefková
Komise pro životní prostředí, dopravu a bydlení:
Václav Kocián
Jan Nadrchal
Ladislava Psotová
Ing. František Chramosta
Josef Máslo
Ing. Šárka Hošková
Komise pro strategii a rozvoj obvodu:
Ing. Hana Demlová
Slavěna Broulíková
Jan Nadrchal
Bc. Josef Černý
Ing. Šárka Hošková
Pro 5, zdržel se 0, proti 0

300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

Usnesení vzešlé z diskuse
(usnesení č. 359/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V ukládá vedoucí OIS ÚMO Pardubice V zadat PD na
dosud nezadané vnitrobloky a veřejná prostranství na území MO Pardubice V a to:
▪ Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – S. K. Neumanna – K Višňovce – Železničního
pluku, Pardubice
▪ Stavební úpravy vnitrobloku za BD 2447 – 2448, ul. Devotyho, Pardubice
▪ Stavební úpravy ul. Wolkerova u BD 2119 – 2120 a 2116 – 2118, Pardubice
▪ Stavební úpravy vnitrobloku ul. Sokolovská – Jiránkova – Josefa Ressla, Pardubice
▪ Doplnění PD o stavební úpravy před BD 2209 – 2211 a 2249 – 2251, ul. Jiránkova,
Pardubice
▪ Dopravní studie – část ul. Wolkerova – Sokolovská – Jiránkova – Josefa Ressla
v souvislosti se záměrem zjednosměrnění ul. Wolkerova a návaznosti na ul. Lexova.
KT: průběžně, 31. 12. 2019
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Stanovení měsíční odměny starostovi MO Pardubice V

(usnesení č. 1/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem zvolení měsíční odměnu starostovi MO
Pardubice V dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn za výkon členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 2/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:
1. nájmu pozemku označeného jako st. p. č. 7007/12 o výměře 18 m2 v k. ú. Pardubice za
účelem užívání garáže, žadatelé: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odůvodnění: vlastníci
pozemku pod garáží na základě kupní smlouvy ze dne 8. 12. 2017, s právními účinky
zápisu ke dni 15. 1. 2018, zápis proveden dne 6. 2. 2018,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
2. odkoupení budovu č. p. 2113 - objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku ve
vlastnictví města, označeném jako st. p. č. 7352, k. ú. Pardubice, za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 1.200.000,- Kč, navrhovatel: Basketbalový klub Pardubice,
z. s., IČO 67441629, V Ráji 311, Pardubice, odůvodnění: odkup budovy z důvodu
investiční akce města „Dukla sportovní“,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
3. směny pozemku označeného jako p. p. č. 3837/10 o výměře 300 m2, k. ú. Pardubice
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha, za pozemek označený jako
p. p. č. 2034/29 o výměře 300 m2, k. ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56,
Praha,
Pro 0, zdržel se 5, proti 0 (RMO Pardubice V navrhuje směnu pozemku p. č. 3837/10 za p. p.
č. 4915/2 o výměře 248 m2, p. p. č. 4915/13 o výměře 9 m2 a p. p. č. 4914/11 o výměře 44 m2,
vše v k. ú. Pardubice),
4. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2393/251 o výměře cca 361 m2 a st. p. č.
8980 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: zahrádky
v zahrádkářské osadě,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
5. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2393/251 o výměře cca 362 m2 a st. p. č.
8983 o výměře 8 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: zahrádky
v zahrádkářské osadě,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
6. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2393/251 o výměře cca 348 m2 a p. p. č.
5217 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: zahrádky
v zahrádkářské osadě,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
7. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/19 o výměře 62 m2
v k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice, navrhovatel:
xxxxxxxxxxx.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
8. umístění reklamního banneru (Aquacentrum Pardubice) o rozměru 3 m x 1 m na oplocení

umístěné na pozemku označeném jako p. p. č. 2433/1, k. ú. Pardubice na dobu neurčitou,
žadatel: PAP PARDUBICE o. p. s., IČO 28825781, Jiráskova 2664, Pardubice,
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Schválení Rámcové smlouvy o provádění exekucí
Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2018
(usnesení č. 3/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o provádění
exekucí s Mgr. Petrem Pelikánem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Pardubice,
Javorová 201, Pardubice.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Dotace
(usnesení č. 4/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro
poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací
z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018:
1. ve výši 10.000,- Kč na akci „Halloween“ v listopadu 2018, s tím, že splnění účelu dotace
bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2018, žadatel: MŠ Pardubice – Dražkovice 146,
Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy,
která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací
z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové opatření, spočívající
v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na novou položku
„dotace MŠ Dražkovice na Halloween“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové
opatření vedené pod pořadovým č. 112),
2. ve výši 10.000,- Kč na akce k 100. výročí vzniku republiky v listopadu 2018, s tím, že
splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2018, žadatel: MŠ Pardubice –
Dražkovice 146, Dražkovice 146, IČ 75018462, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 2.500,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 na
novou položku „dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 113), a rozpočtové opatření spočívající
v přesunu 7.500,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na položku „dotace MŠ
Dražkovice na 100. výročí“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření
vedené pod pořadovým č. 114),
3. ve výši 10.000,- Kč na víkendové programy pro děti v Pohádkové zahradě v listopadu a
prosinci 2018, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2018, žadatel:
Šumák z. s., Blato 92, Mikulovice, IČ 27057968, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky rezerva rady v kapitole 98 na
novou položku „dotace Šumák na víkendové programy“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 115),
4. ve výši 5.000,- Kč na akci „Mikulášská besídka s diskotékou pro děti“ dne 7. 12. 2018,
žadatel: SDH Dražkovice, Dražkovice 25, IČ 65668723, a uzavření veřejnoprávní

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program
pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na
novou položku „dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“ v běžných
výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 116),
5. ve výši 6.500,- Kč na akci „Zvířátka jsou naši kamarádi“ konané v listopadu – prosinci
2018 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2018, žadatel:
Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017:
Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018,
a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 6.500,- Kč z položky rezerva
rady v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši
kamarádi“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým
č. 117),
6. ve výši 5.800,- Kč na akci „Vánoce s rodiči“ konané v listopadu – prosinci 2018 s tím, že
splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2018, žadatel: Mateřská škola
Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ 75017822, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program
pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 5.800,- Kč z položky rezerva rady v kapitole 98 na novou
položku „dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“ v běžných výdajích v kapitole 33
(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 118),
7. ve výši 3.000,- Kč na akci „Rolnička – pěvecká soutěž“ dne 20. 12. 2018, žadatel:
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017:
Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a
související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 3.000,- Kč z položky rezerva
místostarosty v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ J. Ressla na Rolničku“
v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 119),
8. ve výši 7.500,- Kč na akci „Vánoční jarmark“ dne 5. 12. 2018, žadatel: Základní škola
Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program
pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 7.500,- Kč z položky rezerva starosty v kapitole 98 na
novou položku „dotace ZŠ J. Ressla na Vánoční jarmark“ v běžných výdajích v kapitole
33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 120),
9. ve výši 1.000,- Kč na akci „Resslovka se baví“ dne 19. 12. 2018, žadatel: Základní škola
Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice, IČ 46496921, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program
pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 1.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98
na novou položku „dotace ZŠ J. Ressla na Resslovka se baví“ v běžných výdajích
v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 121),
10. ve výši 5.000,- Kč na akci „Svatomartinskou slavnost – jízda sv. Martina“ dne 8. 11.
2018, žadatel: MŠ Kamarád, Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č.

28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018,
a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva
místostarosty v kapitole 98 na novou položku „dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou
slavnost“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým
č. 122),
11. ve výši 5.000,- Kč na akci „Vánoční zpívání“ dne 12. 12. 2018, žadatel: MŠ Kamarád,
Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ 75017989, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související rozpočtové
opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky rezerva místostarosty v kapitole 98
na novou položku „dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání“ v běžných výdajích
v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 123).
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Zřízení komisí Rady městského obvodu Pardubice V
(usnesení č. 5/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V zřizuje dnem 1. 12. 2018:
1. Místní komisi Dukla a jmenuje jejím předsedou Ing. Alexandra Krejčíře
a členy komise Ing. Petra Beneše, Františka Justa, Ing. Anetu Jelínkovou, Leonu
Vařechovou, Václava Kociána a Bc. Petra Dufka,
2. Místní komisi Višňovka a jmenuje jejím předsedou Mgr. Pavla Kaufmanna
a členy komise Michala Boušku, Jiřinu Růžičkovou, Vladimíra Mlejnka, Ing. Miroslava
Baťu a Filipa Šťastného,
3. Místní komisi Jesničánky a jmenuje jejím předsedou Ing. Petra Netolického
a členy komise Ivanu Mandysovou, Josefa Nechvátala, Bc. Jana Böhma, Pavla Kudláčka,
Karla Kočího, Bc. Jana Nadrchala,
4. Místní komisi Dražkovice a jmenuje jejím předsedou Karolinu Štefkovou
a členy komise Evžena Erbana, Milana Topiče, Alici Paurovou, Ing. Jaroslava Kňavu,
5. Komisi pro školství, kulturu, sport a mládež a jmenuje jejím předsedou Ing. Milana
Randáka
a členy komise Ilonu Holasovou, Pavla Studničku, Mgr. Bc. Milana Bartáka, Petra
Hemského, Jana Štrycha a Mgr. Pavlínu Parchanskou,
6. Komisi pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu a jmenuje jejím
předsedou Bc. Petra Dufka
a členy komise Šárku Hoškovou, Ing. Jana Jedličku, Ing. Jitku Češkovou, Ing. Jiřího
Hájka, Jaroslava Sochora a Ing. Hanu Demlovou.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Peněžité dary předsedům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V
(usnesení č. 6/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyplácení peněžních darů předsedům komisí nečlenům zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč měsíčně od 1. 12. 2018 po dobu trvání funkce
předsedy komise (mimo měsíce červenec a srpen).
Pro 5, zdržel se 0, proti 0

Schválení nové organizační struktury a organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Pardubice V
(usnesení č. 7/2018 R)
Rada městského obvodu Pardubice V:
1. Zřizuje dnem 1. 12. 2018 odbor sekretariátu starosty a místo vedoucí sekretariátu starosty
ÚMO Pardubice V,
2. Schvaluje dnem 1. 12. 2018 novou organizační strukturu a organizační řád ÚMO
Pardubice V.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0

