Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis
ze 77. řádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 19.11.2013 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti rady
Přítomni:
Štěpánka Fraňková, František Brendl, Jiří Rozinek, Jindřich Tauber, Michal Koláček, Josef Kubát, Milan Košař,
Jaroslav Mojžíš, Vítězslav Novohradský, Jan Němec, Libor Slezák
Michal Zitko, tajemník MmP
Nataša Hradní, tiskový úsek
Věra Netolická, interní audit
Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora

I.
Schválení programu schůze
Byly navrženy tyto změny v programu jednání:
- stažena zpráva č. 5 „Problematika HC“
- doplněn nový bod č. 29 „IPRM Dukla (fáze č. 11+12+13) - uzavření dodatku“
Program 77. řádné schůze rady města byl schválen vč. navržených změn takto:

(pro 9)

1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu
P: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic
2. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury
P: Jiří Razskazov, předseda kulturní komise
Z: Iva Kamenická, odbor školství, kultury a sportu
3. Úprava rozpočtu na rok 2013
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Renata Hochmanová, odbor ekonomický
4. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Miroslav Verner, odbor ekonomický
5. STAŽENO
6. Členství ve Výboru regionů EU
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
Z: Miloslava Matějková, kancelář primátora
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7. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 (jednotka SDH Městského obvodu Pardubice VIII - Hostovice)
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Z: Petra Harišová, kancelář primátora
Renata Hochmanová, odbor ekonomický
8. Zpráva komise pro nebytové prostory
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Alena Karešová, odbor majetku a investic
9. Dočasná sleva z nájemného za užívání bytů
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Hana Laňarová, odbor majetku a investic
10. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic
11. Smlouvy o výpůjčce bytů
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic
12. Rokycanova č.p. 2730 - věcné břemeno
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Martin Pilař, odbor majetku a investic
13. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času na rok 2014
P: Josef Kubát, předseda komise pro výchovu a vzdělávání
Z: Petra Šnejdrová, odbor školství, kultury a sportu
14. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2014
P: Jan Němec, člen rady města
Z: Petra Šnejdrová, odbor školství, kultury a sportu
15. Organizační záležitosti příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: Lukáš Dvořák, odbor školství, kultury a sportu
16. Záštity Statutárního města Pardubice
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města
Z: Kateřina Snopková, kancelář primátora
17. Nařízení o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic
P: Michal Koláček, náměstek primátorky
Z: Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy
18. Odměna řediteli příspěvkové organizace v sociální oblasti
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Ivona Seidlová, odbor sociálních věcí
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19. Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a ve zdravotnictví
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Iveta Skládalová, odbor školství, kultury a sportu
Helena Šicová, odbor školství, kultury a sportu
Tomáš Zelený, odbor školství, kultury a sportu
20. Memorandum o spolupráci
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Helena Šicová, odbor školství, kultury a sportu
21. Sloučení DDM ALFA a DDM DELTA - změny v rejstříku škol a školských zařízení
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Iveta Skládalová, odbor školství, kultury a sportu
22. Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP)
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Klára Spurná, odbor majetku a investic
23. Stanovisko města ke zřízení soukromé základní školy - DELTA v Pardubicích
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Tomáš Zelený, odbor školství, kultury a sportu
24. Darovací smlouva mezi MV ČR a statutárním městem Pardubice (bezúplatný převod HW)
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií
25. Darovací smlouva - KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií
26. Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2014
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Petra Šnejdrová, odbor školství, kultury a sportu
27. Změna v komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality RmP
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města
Z: Nikola Jiráková, kancelář primátora
28. Platba z Programu podpory sportu
P: František Brendl, náměstek primátorky
Z: Kazimír Svoboda, odbor školství, kultury a sportu
29. IPRM Dukla (fáze č. 11+12+13) – uzavření dodatku
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Klára Spurná, odbor majetku a investic
Petra Harišová, kancelář primátora
Informativní zprávy:
Správní rada PAP Pardubice, o.p.s.
P: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka
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K dopisu Ing. Jandové ze dne 14.10.2013
P: Jiří Vopršal, vedoucí stavebního úřadu
Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí
Z: Kateřina Němcová, stavební úřad
Alena Nováková, odbor životního prostředí
Stav základních škol a prognóza jejich vývoje v Pardubicích
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Tomáš Zelený, odbor školství, kultury a sportu
Stav předškolních zařízení a prognóza jejich vývoje dle potřeb města
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Helena Šicová, odbor školství, kultury a sportu
Iveta Skládalová, odbor školství, kultury a sportu
Problematika sociálního bydlení
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města

Ostatní:
- dopis pana Martina Kindernaye se žádostí o možnost prezentace záměru časově omezené výstavy
letounů Leteckého muzea Ing. Jana Kašpara v prostoru letiště v Pardubicích
Na stůl členové rady obdrželi tyto materiály:
- zprávu č. 27 „Změna v komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality RmP“
- novou zprávu č. 29 „IPRM Dukla (fáze č. 11+12+13) – uzavření dodatku“
- na základě žádosti radního Němce – Návrh stabilizace HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.
(stanovisko zastupitelského klubu TOP09)

II.
Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních
v období mezi radami
Přiloženo k zápisu jako písemný materiál. Informace o činnostech byly vzaty na vědomí.

(pro 9)

III.
Schválení usnesení ze 76. řádné schůze RmP a
jmenování ověřovatelů ze 77. řádné schůze RmP
Usnesení z předešlé 76. řádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a.
Ověřovateli zápisu ze 77. řádné schůze RmP byli jmenováni:
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IV.
Pořadí projednávaných zpráv
1.
Zpráva komise pro pozemky a reklamu
Zpravodaj: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu
- podrobně doplnil návrhy na usnesení č. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 31, 48, 49 a 51
Rozprava:
- po diskusi byly návrhy č. 10 a 12 staženy s tím, že budou znovu projednány v pozemkové komisi.

Přijatá usnesení č. 5333, 5340, 5342, 5343, 5345, 5350 – 5355, 5358, 5359, 5361 a nepřijaté a stažené
návrhy na usnesení č. 10, 12, 48, 49 a 51 nejsou z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách
města zveřejněny.

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 5331/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 7 ks světelných oboustranných reklamních zařízení jednotného stylu - pylonů s
informativní tabulí s neměnným obsahem označující jednotlivé autosalony s reklamní plochou
uvedenou v tabulce, na části p.p.č. 2985/1 k.ú. Pardubice společnosti BARTH - media, a.s., IČ
25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 110,-Kč/m2/měsíc + DPH za podmínky, že zařízení nebudou umístěna v
trasách inženýrských sítí a v jejich ochranných pásmech, žadatel zajistí sekání trávníku v okolí
reklam a odstranění stávajících 3 ks reklam umístěných na pozemku mezi cyklostezkou a silnicí
I/36.
Rozměry reklamní plochy:
popis šířka [m] výška [m] plocha [m2]
1. pylon s reklamní plochou 1,30 1,30 1,690
2. pylon s reklamní plochou 1,30 1,30 1,690
3. pylon s reklamní plochou 1,55 2,30 3,565
4. pylon s reklamní plochou 1,55 1,55 2,403
5. pylon s reklamní plochou 1,50 1,35 2,025
6. pylon s reklamní plochou 1,55 2,15 3,333
7. pylon s reklamní plochou 1,06 2,10 2,226.

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5332/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
změnu rozměru z 2,4 m x 5,1 m, tj. 12,24 m2 na 2,8 m x 5,1 m, tj. 14,28 m2 u 1 ks oboustranného
reklamního zařízení umístěného na části p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka společnosti BARTH - media,
a.s., IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina.
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Návrh č. 4
Přijaté usnesení č. 5334/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene na části p.p.č. 503/7, části p.p.č. 503/6, části p.p.č. 4454, části
p.p.č. 503/8, části p.p.č. 4980 k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,za jednorázovou úhradu ve výši
300,- Kč/bm+DPH spočívajícího v uložení a provozování kabelového vedení NN a VN a pojistkových
skříní a pilíře v rámci stavby "Pardubice Na Špici - TS kvn - SMP".

Návrh č. 5
Přijaté usnesení č. 5335/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene na části p.p.č. 3931, části p.p.č. 3927/5, části p.p.č. 2583/3,
části p.p.č. 2583/15, části p.p.č. 2583/16, části p.p.č. 2583/4, části p.p.č. 3924/1, části p.p.č. 3924/2,
části p.p.č. 3925 k.ú. Pardubice prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČ 27461254, se sídlem
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2789, za jednorázovou úhradu ve výši 300,Kč/bm+DPH spočívajícího v uložení a provozování optického kabelu v rámci stavby " Metropolitní
optická síť - podchod ze 17.listopadu na Jana Palacha".

Návrh č. 6
Přijaté usnesení č. 5336/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene na části p.p.č. 2426/38, části p.p.č. 2404/79, části p.p.č.
2404/81 k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, se sídlem
Opatovice nad Labem - Pardubice 2, za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH spočívajícího
v uložení a provozování teplovodní přípojky v rámci stavby "ÚPČR - Pardubice - výstavba budovy a
školícího střediska" za podmínky neporušení povrchu dotčených komunikací, tzn. zhotovení díla
protlakem.

Návrh č. 7
Přijaté usnesení č. 5337/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene na části p.p.č. 2783/58 o výměře 3277 m2, části p.p.č. 503/10 o
výměře 218 m2, části p.p.č. 2776/1 o výměře 31 m2, části p.p.č. 3787/2 o výměře 44 m2 k.ú.
Pardubice ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe,
státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, ve prospěch
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice spočívajícího
v právu chůze a jízdy a v povinnosti strpět umístění objektů stavby "Revitalizace parku Na Špici,
Pardubice" po celou dobu jejich fyzické a právní životnosti, vstupování na pozemek (rozumí se
vstup a vjezd) v rozsahu věcného břemene za účelem provádění nezbytných prací spojených s
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opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí objektů stavby po celou dobu jejich fyzické a i právní
životnosti za jednorázovou úhradu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně Kč 35,- za 1 m2
plochy věcného břemene (tj. 5 x 35 x počet m2) dle geometrického plánu, ke které se připočte DPH.

Návrh č. 8
Přijaté usnesení č. 5338/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene na části p.p.č. 80/9, části p.p.č. 89/15, části p.p.č. 89/33, části
p.p.č. 94/14, části p.p.č. 129/15, části p.p.č.351/21, části p.p.č. 351/22, části p.p.č. 351/25 k.ú.
Studánka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, spočívajícího v uložení a provozování kabelového vedení 1 kV a
kabelových skříní v rámci stavby "Pardubice, Ve Stezkách - úprava vedení nn" za jednorázovou
úhradu u p.p.č. 80/9, p.p.č. 89/15, p.p.č. 89/33, p.p.č. 94/14, p.p.č.351/21, p.p.č. 351/25, p.p.č.
351/22 k.ú. Studánka ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u p.p.č. 129/15 k.ú. Studánka ve výši 200,Kč/bm+DPH.

Návrh č. 9
Přijaté usnesení č. 5339/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
prodej st.p.č. 24 o výměře 35 m2, st.p.č. 8420 o výměře 36 m2, st.p.č. 10778 o výměře 65 m2 k.ú.
Pardubice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8,za cenu u st.p.č. 24 k.ú Pardubice ve výši 2.500,-Kč/m2, u st.p.č. 8420, st.p.č. 10778
k.ú. Pardubice ve výši 2.000,-Kč/m2.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 13
Přijaté usnesení č. 5341/2013

(pro 7, proti 1, zdrž. 2)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e
nájem části p.p.č. 134/14 o výměře cca 25 m2, části p.p.č. 2665/38 o výměře cca 53 m2 k.ú.
Pardubice společnosti Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r.o., IČ 15051226, se sídlem Pardubice
- Zelené Předměstí, Sladkovského 433, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu
10% z 2.000,-Kč/m2 /rok za účelem výstavby 5 parkovacích míst.
II. D o p o r u č u j e
prodej části p.p.č. 134/14 o výměře cca 25 m2, části p.p.č. 2665/38 o výměře cca 53 m2 k.ú.
Pardubice společnosti Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r.o., IČ 15051226, se sídlem Pardubice
- Zelené Předměstí, Sladkovského 433,za cenu 2.000,-Kč/m2 po vydání souhlasu respektive
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu a po doložení geometrického plánu, kterým bude
upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013
Návrh č. 16
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Přijaté usnesení č. 5344/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
bezúplatný převod p.p.č. 991/7 o výměře 11 m2, p.p.č. 991/8 o výměře 78 m2 k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice do
vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 18
Přijaté usnesení č. 5346/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
prodej části p.p.č. 207/19 o výměře cca 71 m2, části p.p.č. 207/20 o výměře cca 28 m2, části p.p.č.
207/7 o výměře cca 2 m2 k.ú. Ohrazenice Společenství pro dům čp. 288 - 290 Semtínská, Pardubice,
IČ 28825616, se sídlem Pardubice, Semtínská 288, za cenu 500,- Kč/m2 po doložení geometrického
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 19
Přijaté usnesení č. 5347/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
zrušit usnesení ZmP ze dne 22.1.2013 č.1132 Z/2013.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 20
Přijaté usnesení č. 5348/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
1. zrušení usnesení ZmP ze dne 30.3.2010 č.1850/2010 a ze dne 17.9.2013 č.1432 Z/2013.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013
2. směnu st.p.č. 243/4 o výměře 10 m2 , st.p.č.245/3 o výměře 802 m2 k.ú. Pardubice (celkem 812
m2) ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1,
Pardubice za st.p.č.5580/1 o výměře 437 m2, st.p.č.5580/2 o výměře 28 m2, st.p.č.5580/5 o výměře
826 m2, st.p.č.5580/7 o výměře 44 m2 a p.p.č.4013/3 o výměře 3296 m2 k.ú. Pardubice (celkem
4631 m2) ve vlastnictví společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 17048869, se sídlem
Praha 3, Seifertova 9, bez finančního vyrovnání.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013
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Návrh č. 21
Přijaté usnesení č. 5349/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
směnu části p.p.č. 2/1 o výměře cca 874 m2 k.ú. Semtín ve vlastnictví společnosti THS STAVEBNÍ
s.r.o., IČ 27497291, se sídlem Pardubice - Doubravice 46, za část p.p.č. 2/5 o výměře cca 150 m2,
část p.p.č. 3/2 o výměře cca 615 m2, část p.p.č. 2/13 o výměře cca 109 m2 k.ú. Semtín (celkem 874
m2) ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1,
Pardubice, bez finančního vyrovnání.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 28
Přijaté usnesení č. 5356/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Doporučuje
odkoupení p.p.č. 89/84 o výměře 35 m2 k.ú. Ohrazenice od společnosti Stavby a inženýring s.r.o., IČ
25917633, se sídlem č.p. 32, Bylany, za cenu 1000,- Kč/m2 hrazenou v rámci investiční akce ÚMO
Pardubice VII. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že žadatel zajistí, aby bylo možné
zrealizovat také převod dle usnesení ZmP č. 2317 Z/2011.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 29
Přijaté usnesení č. 5357/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
1. výpůjčku části p.p.č. 2664/5 o výměře 9 m2 k.ú. Pardubice společnosti Dopravní podnik města
Pardubic a.s., IČ 63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem vybudování a provozování nového zastávkového
přístřešku MHD na zastávce náměstí Republiky za podmínky konzultace k vzhledu přístřešku na
OHA MmP.
2. bezúplatný převod vybudovaných stavebních úprav zastávky MHD mimo zastávkového
přístřešku na části p.p.č. 2664/5 o výměře 9 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Dopravní
podnik města Pardubic a.s., IČ 63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, do
vlastnictví statutárního města Pardubic, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, po
vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, přístřešek MHD zůstane ve
vlastnictví DPmP a.s. a pozemek zůstane ve výpůjčce.

Návrh č. 32
Přijaté usnesení č. 5360/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e
výpůjčku části p.p.č 2655/1 o výměře 27 m2 k.ú. Pardubice společnosti SK - EKO Pardubice s.r.o., IČ

77. řádná schůze dne 19.11.2013

Strana 9 (celkem 31)

25283979, se sídlem Pardubice - Semtín, průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, na dobu neurčitou s 6
měsíční výpovědní lhůtou, za účelem výstavby a užívání části 6 kolmých parkovacích míst
(neveřejných)v rámci akce "Parkovací stání - ul. Labská, Tenis club, Pardubice" (6 parkovacích stání
bude z části i na pozemku žadatele) za podmínky bezúplatného převodu části p.p.č.3790/1o výměře
cca 37 m2 k.ú.Pardubice s chodníkem.
II. D o p o r u č u j e
bezúplatný převod části p.p.č.3790/1 o výměře cca 37 m2 k.ú.Pardubice včetně vybudovaného s
chodníku z vlastnictví společnosti SK - EKO Pardubice s.r.o., IČ 25283979, se sídlem Pardubice Semtín, průmyslová zóna Synthesia a.s. 134, po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu
stavebního úřadu na stavbu chodníku, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna
výměra oddělené části pozemku, žadatelem, a po převzetí stavby chodníku do správy OD MmP, dle
Zásad výstavby tech. infrastruktury určené pro následný převod do majetku města.
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 34
Přijaté usnesení č. 5362/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
I. R u š í
usnesení RmP č.3485/2012 ze dne 16.10.2012.
II. D o p o r u č u j e
zrušit usnesení ZmP č.1015 Z/2012 ze dne 30.10.2012 .
Z: Václav Stříteský
T: ZmP 17.12.2013

Návrh č. 35
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 1,9 m x 1 m, tj. 1,9 m2 na části p.p.č. 318/31 k.ú.
Popkovice společnosti Kubík a.s., IČ 25928082, se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2,na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 50,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 36
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
1. umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 1,90 m x 0,65 m, tj. 1,235 m2 na části p.p.č. 288/8 k.ú.
Studánka společnosti Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1904/3
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 50,-Kč/m2/měsíc+DPH.
2. umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 1,90 m x 1,00 m, tj. 1,90 m2 na části p.p.č. 288/8 k.ú.
Studánka společnosti T - CZ, a.s., IČ 25269879, se sídlem Praha 4, Na Strži 28, na dobu neurčitou s 6
měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 50,-Kč/m2/měsíc+DPH.
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Návrh č. 37
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN - plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 3000/1 k.ú. Pardubice (nám. Jana Pernera - před hl.
nádražím ČD) společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická
354, (nám. Jana Pernera - před hl. nádražím ČD) na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za
cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 38
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 2082/54 k.ú. Pardubice (ul. Palackého x Macanova)
společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 39
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN - plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 2084/3 k.ú. Pardubice (ul. Havlíčkova x Palackého).
společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 40
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN- plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 2665/31 k.ú. Pardubice (ul. Jindřišská, Karlovina - před
lékárnou) společnost RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354,
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 41
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN - plakátovací plochy R 11 ve
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tvaru desky o rozměru 3 m x 1,8 m, tj. 5,4 m2 na části p.p.č. 252/13 k.ú. Pardubice (tř. Míru x
Pernerova) společnost RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická
354, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 42
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN - plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 252/1 k.ú. Pardubice (Masarykovo nám. -- MHD)
společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 43
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení -pro výlep plakátů do formátu A1 DIN plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 3702/1 k.ú. Pardubice (ul. Jiřího Tomana, Polabiny 2)
společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354,na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.

Návrh č. 44
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN - plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 3677/1 k.ú. Pardubice (ul. Ohrazenická - Polabiny I)
společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354,na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH .

Návrh č. 45
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN - plakátovací plochy R 16 ve
tvaru válce o rozměru 7,3 m2 na části p.p.č. 2252/26 k.ú. Pardubice (nám. Dukelských hrdinů)
společnost RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH.
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Návrh č. 46
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení pro výlep plakátů do formátu A1 DIN- plakátovací plochy R 11 ve
tvaru desky o rozměru 3 m x 1,8 m, tj. 5,4 m2 na části p.p.č. 393/9 k.ú. Pardubice (Sukova tř. x U
Stadionu - MHD) společnosti RENGL, s.r.o., IČ 25420160, se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice,
Zákopnická 354,na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 25,-Kč/m2/měsíc+DPH ..

Návrh č. 47
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
vydání souhlasu vlastníka objektu k umístění 1 ks samolepícího banneru (reklama Aquacentra
Pardubice) o rozměru 1 m x 1,5 m, tj. 1,5 m2 na okně objektu čp. 803 ul. Na Spravedlnosti, Pardubice,
společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 27534804, se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, na dobu
neurčitou .

Návrh č. 50
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na části p.p.č. 993/1 o výměře cca 25 m2 k.ú. Pardubice společnosti
F l o r i o , s.r.o., IČ 25256661, se sídlem Pardubice, Bělobranská Dubina 193, spočívajícího v právu
chůze a jízdy a v povinnosti strpět umístění stavby septiku po celou dobu jeho fyzické a právní
životnosti, vstupování na pozemek (rozumí se vstup a vjezd) v rozsahu věcného břemene za účelem
provádění nezbytných prací spojených s jeho obsluhou a údržbou za úhradu 75,-Kč/m2+DPH +
každoročně povýšení o průměrnou roční míru inflace předchozího roku zjištěnou oficiálním
statistickým úřadem.

2.
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5363/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2014, která jsou přílohou
návrhu usnesení.
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3.
Úprava rozpočtu na rok 2013
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5364/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z položky "Havarijní
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Družstevní - rekonstrukce zastřešení
spojovacích chodeb - havarijní stav" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

4.
Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky
- návrh č. 2 upravil ve smyslu poskytnutí příspěvku z rezervy rady (nikoliv rezervy primátorky)
Rozprava:
- náměstkem Koláčkem byl podán nový návrh na usnesení (5 tis. Kč z rezervy rady pro lektorku
pohybového studia Hroch ****)
- náměstkem Brendlem byl podán nový návrh na usnesení (5 tis. Kč z rezervy rady na složení
profesionálního mixu hudby pro taneční team sportovního klubu Alfa fitness pro ****)

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 5365/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
na návrh porady vedení dne 16.9.2013 poskytnutí dotace Sdružení přátel vodících psů, IČ 1863495
na organizační zajištění benefičního koncertu v Domě hudby v Pardubicích a na činnost sdružení, ve
výši 5.000 Kč z rezervy rady.

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5366/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
na návrh porady vedení dne 18.11.2013 poskytnutí dotace **** , na organizační zajištění koncertu
Escolaso Guitarra Tango Trio z Argentiny, ve výši 5.000 Kč z rezervy rady.
Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory "de minimis", ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne 28. 12. 2006.
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Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 5367/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
na návrh porady vedení 11.11.2013 poskytnutí dotace Atletickému klubu Pardubice, IČ 15050599,
na organizační zajištění dvou přespolních běhů, Velká Pardubická cross country (44. ročník), ve výši
5.000 Kč z rezervy rady a Malá Pardubická cross country (61. ročník) ve výši 2.000 Kč z rezervy pana
náměstka Ing. Rozinka.

Návrh č. 4
Přijaté usnesení č. 5368/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
na návrh porady vedení dne 18. listopadu 2013 poskytnutí dotace **** na nákup látek a šití
kostýmů Pohybového studia Hroch Pardubice ve výši 5.000,- Kč z rezervy pana náměstka Ing.
Michala Koláčka.

Návrh č. 5
Přijaté usnesení č. 5369/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
na návrh porady vedení dne 18.11. 2013 poskytnutí dotace paní ****, nar. ****, na zajištění
profesionálního mixu hudby pro soutěžní týmy dětského sportovního klubu Alfafitness, ve výši
5.000 Kč z rezervy rady.

5.
Problematika HC
STAŽENO

6.
Členství ve Výboru regionů EU
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5370/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zahraniční služební cesty MUDr. Štěpánky Fraňkové spojené s výkonem její funkce ve Výboru
regionů EU.
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7.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 (jednotka SDH Městského
obvodu Pardubice VIII. - Hostovice)
Bez rozpravy

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 5371/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH
Městského obvodu Pardubice VIII - Hostovice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení (viz
příloha č. 1).

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5372/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zvýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu ve výši Kč 99,0 tis. o příjem dotace z rozpočtu
Pardubického kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MO VIII - položka "Požární technika a
prostředky požární ochrany SDH - MO VIII" (správce 598 - Ekonomický odbor). Finanční prostředky
budou převedeny do rozpočtu MO VIII - Hostovice.

8.
Zpráva komise pro nebytové prostory
Zpravodaj: Michal Koláček, náměstek primátorky
Rozprava:
- diskuse se týkala především toho, zda při vyhodnocování nabídek dávat přednost účelu nájmu či
ceně nájmu. Na základě této diskuse byl předkladatelem stažen návrh č. 1.
- dále bylo řešeno, zda v případě, že je stanovena minimální cena pronájmu a přihlásí se pouze jeden
uchazeč, který nabídne cenu nižší, mu prostory pronajmout či ne.
Přijatá usnesení č. 5374, 5376 – 5378, 5383, 5385, 5386, 5388, 5389/2013 a stažený návrh č. 1 nejsou
z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněny.
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Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5373/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 40,94 m2 v přízemí domu čp. 2767 ul. Jana
Palacha stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 10409 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené
Předměstí se společností SYNOR s.r.o., IČ 28853300, DIČ CZ28853300, se sídlem Na Strejčku 157,
530 02 Spojil, účel nájmu prodejna krmiv pro zvířata, chovatelských potřeb a drobných zvířat,
výdejna e-shopu, výše nájemného 1.253,50 Kč/m2/rok + DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měs.
výpovědní lhůtou.

Návrh č. 4
Přijaté usnesení č. 5375/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 226,05 m2 v přízemí objektu bez
čp./č.e. označeného jako č. 15 v areálu čp. 324 ul. J. Palacha stojícího na pozemku označeném jako
st.p.č. 864/21 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí s občanským sdružením SK
Pretorian Pardubice, IČ 01252186, není plátcem DPH, se sídlem Jožky Jabůrkové 191, 530 09
Pardubice, účel nájmu tělocvična se zázemím, výše nájemného 482,- Kč/m2/rok bez DPH, doba
nájmu neurčitá s 3 měs. výpovědní lhůtou s podmínkou, že nájemce zajistí změnu účelu užívání na
stavebním úřadě (po dobu provádění změny účelu užívání bude nájemce hradit úhradu za užívání
190,- Kč/m2/rok bez DPH dle Zásad)

Návrh č. 8
Přijaté usnesení č. 5379/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 136,8 m2 v objektu bez čp./č.e. v
areálu Hůrka čp. 1823 označeného jako č. 9 (vrata č. 15-19) stojícím na pozemku označeném jako
st.p.č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice se společností Železářství KUTIL, s.r.o., IČ 25950070, DIČ
CZ25950070, se sídlem Sladkovského 1566, 530 02 Pardubice, účel nájmu sklad železářského zboží,
výše nájemného 291,- Kč/m2/rok + DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měs. výpovědní lhůtou.

Návrh č. 9
Přijaté usnesení č. 5380/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 234,89 m2 v objektu bez čp./č.e.
v areálu Hůrka čp. 1823 označeném jako č. 10 (vrata č. 16-20) stojícím na pozemku označeném jako
st.p.č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice s Klubem vojenské historie Pardubice o.s., IČ 64243575, se
sídlem JUDr. Krpaty 1623, 530 03 Pardubice, účel nájmu dílna a garáže historických vozidel, výše
nájemného 200,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měs. výpovědní lhůtou
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Návrh č. 10
Přijaté usnesení č. 5381/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 153 m2 v přízemí objektu čp. 828 ul. U
Divadla stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 291 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené
Předměstí se společností LIP distribution s.r.o., IČ 26086808, DIČ CZ26086808, se sídlem Velké nám.
140, 386 01 Strakonice, účel nájmu prodejna oděvů a sportovního vybavení, výše nájemného
1.750,- Kč/m2/rok + DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měs. výpovědní lhůtou.

Návrh č. 11
Přijaté usnesení č. 5382/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory o výměře 345,26 m2 v objektu bez čp./č.e. označeném
jako č. 17 stojícím v areálu čp. 324 J. Palacha na pozemku označeném jako st.p.č. 864/16 v k.ú. a
obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí pronajaté společnosti DUVEMARO s.r.o., IČ 13583913,
DIČ CZ13583913, se sídlem Vesecko 485, 511 01 Turnov na základě nájemní smlouvy ze dne
8.4.2013 o 30% po dobu 1 roku.

Návrh č. 13
Přijaté usnesení č. 5384/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory označené jako nebyt č. 102 o celkové výměře 443,10 m2 (z
toho výměra nebytových prostor 393,10 m2 a výměra společných prostor 50 m2) nacházející se v
objektu čp. 344 stojícím na pozemku označeném jako stavební parcela č. 6701 k. ú. a obec
Pardubice, část obce Polabiny v areálu Základní školy ul. Npor. Eliáše pronajaté společnosti Služba
škole Pardubice s.r.o., IČ 260 03 091, DIČ CZ6003091, se sídlem Npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice
na základě nájemní smlouvy ze dne 26.1.2004 ve znění dodatků č. 1 a 2 o 25% po dobu 1 roku.

Návrh č. 16
Přijaté usnesení č. 5387/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 27.01.2010 ve znění dodatků č. 1 až 7 na nemovité věci (objekty a
nebytové prostory) uzavřenou s příspěvkovou organizací města Sociální služby města Pardubic, IČ
75090970, se sídlem v Pardubicích, kpt. Jaroše 726, PSČ 531 81, ze které se k 31.12.2013 vyjímá
prostor o výměře 54,5 m2 umístěný v přízemí objektu čp. 388 Sladkovského ul. stojícího na
pozemku označeném jako st.p.č. 896 v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, ostatní
náležitosti smlouvy o výpůjčce se nemění.
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Návrh č. 19
Přijaté usnesení č. 5390/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
přenechání nebytového prostoru o výměře 20,7 m2 v objektu čp. 1016 ul. E. Košťála, stojícím na
pozemku označeném jako st.p.č. 1013/2 v obci Pardubice, k.ú. a část obce Studánka do užívání
ÚMO III, se sídlem ul. J. Zajíce 983, 530 12 Pardubice za účelem vybudování potřebného zázemí pro
zaměstnance vykonávající veřejně prospěšné práce a úschovu dalšího pracovního nářadí a vybavení
s podmínkou, že ÚMO zajistí změnu účelu užívání NP na stavebním úřadě. Doba přenechání - od
1.1.2014 po dobu zaměstnávání osob evidovaných na Úřadu práce vykonávajících veřejně
prospěšné práce.

Návrh č. 20
Přijaté usnesení č. 5391/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
přenechání nebytového prostoru o výměře 118 m2 v objektu čp. 1014 ul. E. Košťála, stojícím na
pozemcích označených jako st.p.č. 1012/2 a 1012/4 v obci Pardubice, k.ú. a část obce Studánka do
užívání OŠKS MmP jako klub seniorů, přičemž užívání nebytového prostoru o výměře 63,2 m2 v čp.
1013 E. Košťála bude po přemístění do nového nebytového prostoru ukončeno.

Návrh č. 21
Přijaté usnesení č. 5392/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e
1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 225,57 m2 nacházející se v
objektu bez č.p./č.e. označeném jako č.37 stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 864/12 v
k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí v areálu J. Palacha čp. 324 s SKP-CENTRUM o.p.s.,
IČ 275 34 804, není plátcem DPH, se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, PSČ 530 02, účel nájmu
poskytování služeb v rámci předmětu činnosti nájemce, konkrétně Nízkoprahového denního centra,
centra Podpory rodiny, Terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách Pardubice
a Probačního programu - Přechodné zaměstnání, výše nájemného 481,28 Kč/m2/rok bez DPH, doba
nájmu neurčitá s 3 měs. výpovědní lhůtou
2. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 142,11 m2 nacházející se v
přízemí objektu čp. 513 Bělehradská ul. stojícího na pozemcích označených jako st.p.č. 9682, 9683,
9684 a 9685, k.ú. a obec Pardubice, část obce Polabiny se Sportovním klubem vozíčkářů Pardubice
NEZLOMENI, o.s., IČ 22909711, není plátcem DPH, se sídlem Pardubice, Bělehradská 513, PSČ 530
09, účel nájmu společenské, kulturní a sociální sídlo SKV Pce NEZLOMENI, výše nájemného 481,28
Kč/m2/rok bez DPH s podmínkou, že nájemce zajistí změnu účelu užívání na SÚ, bude-li to třeba.
II. R u š í
usnesení č. 2769/2012 ze dne 15.5.2012
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Návrh č. 22
Přijaté usnesení č. 5393/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s TK Pernštýn 1897 Pardubice o.s., IČ 42939585, se sídlem 530 02
Pardubice - Zelené Předměstí, U Stadionu 1652 na sportoviště v areálu U Stadionu čp. 1652, které
se skládá z objektu klubovny stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 8689, pozemkové parcely
č. 369 o výměře 7.447 m2 a části pozemkové parcely č. 372/3 o výměře 462 m2 vše v k.ú. a obci
Pardubice, část obce Zelené Předměstí, účel nájmu sportovní činnost tenisového klubu a umístění
nafukovací haly, výše nájemného za sportoviště 74.772,- Kč/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá s 3
měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1.1.2014, kterou bude současně ukončena stávající
nájemní smlouva s TK Pernštýn 1897 Pardubice o.s. ze dne 28.11.1997 na předmětné sportoviště.

Návrh č. 23
Přijaté usnesení č. 5394/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e
záměr od 1.1.2014 do 31.3.2014 pronajmout kancelář č. 116 o výměře 18,38 m2 umístěnou v 1.
patře objektu čp. 828 ul. U Divadla stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 291 k.ú. a obec
Pardubice, část obce Zelené Předměstí, Rozvojovému fondu Pardubice a.s., IČ 25291408, DIČ
CZ25291408 se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice, účel nájmu provozní kancelář, výše
nájemného 1.253,50 Kč/m2/rok + DPH.
II. S o u h l a s í
s převzetím vyklizených kanceláří č. 105 až 111 v 1. patře objektu čp. 828 ul. U Divadla od nájemce,
Rozvojového fondu Pardubice a.s., k 30.11.2013 tj. 1 měsíc před uplynutím tříměsíční výpovědní
lhůty s tím, že za předané kanceláře nebude za měsíc prosinec 2013 účtováno nájemné dle nájemní
smlouvy uzavřené mezi stranami dne 5.10.2000 ve znění dodatků č. 1 až 9.

Návrh č. 24
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:

(proti 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
žádost České pošty s.p., IČ 47114983, DIČ CZ47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 223 99
Praha 1 o změnu v nájemních smlouvách na nebytové prostory v objektech čp. 25 Dražkovice, čp.
2232-35 Lexova ul. a čp. 1585 ul. Na Drážce, která se týká vyjmutí ustanovení o zvyšování nájemného
o míru inflace předchozího roku.

9.
Dočasná sleva z nájemného za užívání bytů
Bez rozpravy
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Přijaté usnesení č. 5395/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
V souladu s ustanovením §698, odst. 2, zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, poskytnutí slevy z
nájemného ve výši 30% - nájemcům bytových jednotek v domě ul. Na Záboří č.p. 223, Pardubice.
Za období prováděné opravy pavlačí na jižním a východním křídle bytového domu.
- od 15. 2. 2013 do 15. 6. 2013
bytová jednotka č. 21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
- od 15. 6. 2013 do 15. 9. 2013
bytová jednotka č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
- od 1. 7. 2013 do 15. 9. 2013
bytová jednotka č. 10

10.
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce
Bez rozpravy
Přijatá usnesení č. 5396 – 5405/2013 nejsou z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách
města zveřejněna.

11.
Smlouvy o výpůjčce bytů
Bez rozpravy
Přijatá usnesení č. 5406 a 5407/2013 nejsou z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách
města zveřejněna.

12.
Rokycanova č. p. 2730 - věcné břemeno
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5408/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene a Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Statutárním městem Pardubice a ****, nar. ****, trvale bytem ****. Smlouva o zrušení a zřízení
věcného břemene se týká objektu č.p. ****, ****, Pardubice. Návrh smlouvy je přílohou č. 1
důvodové zprávy.
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II. R u š í
své usnesení č. RM/5082/2013 ze dne 17. 9. 2013, kterým schvaluje uzavření dodatku ke kupní
smlouvě na objekt č.p. ****, ****, Pardubice, uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice a
****, nar. ****, trvale bytem ****, Pardubice.

13.
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času na rok 2014
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5409/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času na rok 2014, která jsou přílohou
tohoto návrhu usnesení.

14.
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2014
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5410/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2014, která jsou
přílohou tohoto návrhu usnesení.

15.
Organizační záležitosti příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice
Bez rozpravy

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 5411/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
dohodu o podmínkách pracovního poměru uzavíranou s Ing. Jarmilou Zbořilovou, ředitelkou
příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice, s účinností od 01.01.2014 dle návrhu.
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Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5412/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Určuje
s účinností od 01.01.2014 plat dle návrhu:
Ing. Jarmile Zbořilové, ředitelce příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice.

16.
Záštity Statutárního města Pardubice
Bez rozpravy

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 5413/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení záštity statutárního města Pardubice panu ****, ****, pořadateli akce Pardubický vinařský
půlmaratón, Mistrovství ČR žen a mužů v půlmaratónu 2014, jehož 8. ročník se bude v Pardubicích
konat 19. dubna 2013.

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5414/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení záštity statutárního města Pardubice panu ****, Motor A.G. s.r.o., Lumiérů 800/12 Praha
152 000, pořadateli akce Apetit Festival, jehož 2. ročník se bude v Pardubicích konat ve dnech 21. a
22. červen 2014.

Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 5415/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení záštity statutárního města Pardubice panu JUDr. Miroslavu Janstovi, předsedovi České
basketbalové federace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, pořadateli Česko-polské All-Star Game,
která se uskuteční v Pardubicích 2.3.2014.

17.
Nařízení o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic
Zpravodaj: Michal Koláček, náměstek primátorky
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Rozprava:
- ze strany pana Němce bylo navrženo část cyklostezky v úseku od loděnice směrem ke Kuněticím
v zimě neudržovat, aby mohla být využívána běžkaři.
- dále bylo uvedeno, že požadavky městských obvodů na zimní údržbu jsou částečně regulovány
podle reálných možností.

Přijaté usnesení č. 5416/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Vydává
Nařízení č. x /2013 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic.

18.
Odměna řediteli příspěvkové organizace v sociální oblasti
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5417/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace v sociální oblasti zřízené Magistrátem města
Pardubic ve výši dle návrhu dopisu.

19.
Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a ve zdravotnictví
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5418/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
vyplacení mimořádné odměny ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací ve školství a
zdravotnictví ve výši dle návrhů uvedených v tabulce.

20.
Memorandum o spolupráci
Bez rozpravy
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Přijaté usnesení č. 5419/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a společností IBM při přípravě a
realizaci programu "IBM KidSmart Early Learning Programme" dle přílohy č. 1-3 tohoto usnesení.

21.
Sloučení DDM ALFA a DDM DELTA - změny v rejstříku škol a školských zařízení
Bez rozpravy

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 5420/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti ke Krajskému úřadu Pardubického kraje o výmaz z rejstříku škol a školských zařízení
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice, IČ 72050900, s účinností od 1.1.2014

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 5421/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti ke Krajskému úřadu Pardubického kraje o zápis místa poskytování školských služeb
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334 na adrese
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice s účinností od 1. 1. 2014

22.
Revitalizace zahrad u škol na MO III ( OPŽP)
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5422/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákona č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky
"Revitalizace zahrad u škol na území městského obvodu Pardubice III " Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
se zhotovitelem OK GARDEN s.r.o., IČ: 27571297, na změnu - Předmět smlouvy. Tímto Dodatkem č.
1 se navyšuje cena díla o 145.427,64,-- Kč bez DPH. Celková cena díla činí 1.530.429,-- Kč bez DPH.
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23.
Stanovisko města ke zřízení soukromé základní školy - DELTA v Pardubicích
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky

Rozprava:
- J. Kubát uvedl, že žádost paní **** byla v komisi pro výchovu a vzdělávání projednávána již dvakrát,
prezentoval kladné stanovisko komise a jeho důvody k této žádosti. Doporučil tento záměr velmi
zvážit, osobně s ním zásadně nesouhlasí. Uvedl, že na stávající střední škole DELTA se omezují obory
pro nedostatek zájemců o studium.
- následně bylo diskutováno nad kolísajícími kvalitami odborně zaměřených základních škol, ze strany
některých členů rady bylo naopak doporučeno tento záměr schválit, aby bylo vytvořeno
konkurenční prostředí, které potenciálně ve svém důsledku může úroveň škol zvyšovat.
- v diskusi dále řešena žádost MŠ NOE o dotaci ve výši 300 tis. Kč na úhradu nájemného, především
v poměru počtu dětí k počtu učitelek.

Přijaté usnesení č. 5423/2013

(pro 9, zdrž. 1)

Rada města Pardubic
Souhlasí
se zápisem soukromé základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků DELTA do rejstříku škol a
školských zařízení.

24.
Darovací smlouva mezi MV ČR a statutárním městem Pardubice (bezúplatný
převod HW)
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5424/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření Darovací smlouvy MV-98212-1/KAP-2013 mezi MV - ČR a statutárním městem Pardubice,
která je přílohou tohoto usnesení.

25.
Darovací smlouva - KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s.
Bez rozpravy
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Přijaté usnesení č. 5425/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a občanským sdružením
KŘIŽOVATKA handicap centrum, dle přílohy tohoto usnesení.

26.
Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2014
Bez rozpravy

Přijaté usnesení č. 5426/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu Pardubického kraje pro Mateřskou školu Klubíčko
Pardubice - Polabiny, Grusova 448, Pardubice na projekt Školka plná pohybu. Žádost o poskytnutí
grantu je přílohou tohoto návrhu usnesení.

27.
Změna v komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality RmP
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic
- k obsazení pozice po panu Kvašovi byl osloven nový ředitel MpP pan Hübl

Přijaté usnesení č. 5427/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
I. B e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Ing. Petra Kvaše na členství v komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality jako
odborníka s hlasem poradním.
II. J m e n u j e
pana Bc. Rostislava Hübla, nar. ****, bytem ****, členem komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality jako odborníka s hlasem poradním.

28.
Platba z Programu podpory sportu
Bez rozpravy
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Přijaté usnesení č. 5428/2013

(pro 10)

Rada města Pardubic
Schvaluje poskytnutí dotace
z Programu podpory sportu ve výši 36 tis. Kč agentuře Remoex CZ a.s., IČ 27121372, na uspořádání
turnaje UEFA Futsal Cup v ČEZ aréně Pardubice ve dnech 21. - 23. 11. 2013.

29.
IPRM Dukla (fáze č. 11+12+13) – uzavření dodatku
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
- jedná se o navýšení ceny díla o necelých 100 tis. Kč na vícepráce, které se v průběhu realizace
stavby objevily.

Přijaté usnesení č. 5429/2013

(pro 11)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "IPRM
Dukla fáze č. 11+12+13" Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005,
na změnu - Cena za Dílo. Tímto Dodatkem č. 2 se navyšuje cena díla o 97.175,95 Kč bez DPH.
Celková cena díla činí 10.523.165,05 Kč bez DPH.

30.
Diskuse
Štěpánka Fraňková
- požádala členy rady, aby se seznámily se všemi předloženými informativními zprávami
- otevřela diskusi k nedostačujícím prostorám Waldorfské školy → návrh řešení předloží náměstek
Tauber
- předložila nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. 5430/2013) týkající se výstavby nového
letištního terminálu, které vyplynulo ze společného setkání RmP a RPk a v obdobném znění bylo již
přijato Radou Pardubického kraje
- dále podala informace z jednání Rady Severovýchod. V rámci IPRM jsou odsouhlaseny připravené
projekty (rekonstrukce Sokolovny na Olšinkách, revitalizace Parku na Špici vč. areálu Loděnice),
k novému plánovacímu období EU pak podal podrobnější informace Z. Semorád, který uvedl, že
aktuálně jsou řešeny alokace a prostorová vymezení aglomerace
- seznámila členy rady se žádostí M. Peška, předsedy Pardubické krajské rady osob se zdravotním
postižením ČR. Ten navrhuje radě přijmout usnesení týkající se pozastavení zvyšování nájmu
v bytech zvláštního určení. K tomuto uvedla, že ve městě Pardubice bohužel neexistuje tzv. sociální
bydlení a podala nový návrh na usnesení, kterým náměstku J. Tauberovi rada ukládá se touto
problematikou zabývat (viz přijaté usnesení č. 5431/2013).
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Přijaté usnesení č. 5430/2013

(pro 11)

Rada města Pardubic
I. S o u h l a s í
s předpokládaným návrhem na realizaci výstavby nového terminálu Letiště Pardubice do majetku
společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ 48154938, v co nejkratším termínu.
II. U k l á d á
a) předložit předběžný návrh na způsob financování výstavby nového terminálu Letiště Pardubice
formou kombinace směnečného programu, maximálně ve výši 250 mil. Kč se splatností do 3 let od
data prvního čerpání, s ručením akcionářů dle výše jejich akciových podílů (město Pardubice 66%,
Pardubický kraj 34%) a dlouhodobého bankovního úvěru soutěženého ve výběrovém řízení ve
variantách s ručením akcionářů dle výše jejich akciových podílů a bez ručení, vyplývající ze studie
Strategie rozvoje Letiště Pardubice zpracované společností KPMG Česká republika, s.r.o. ze září
roku 2013.
T: 31.01.2014
Z: Michal Koláček, náměstek primátorky
Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
b) předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání realizaci výstavby nového terminálu Letiště
Pardubice do majetku společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ 48154938, v co nejkratším
možném termínu.
T: 27.02.2014
Z: Michal Koláček, náměstek primátorky
Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru

Přijaté usnesení č. 5431/2013

(pro 11)

Rada města Pardubic
Ukládá
náměstku Tauberovi neprodleně předložit RmP a ZmP návrh řešení týkající se zvyšování nájemného
v bytech zvláštního určení.
Z: náměstek J. Tauber
T: 03.12.2013, 17.12.2013

František Brendl
- podal aktuální informace k projektu revitalizace Tyršových sadů. Proběhlo dvoukolové výběrové
řízení, nyní má hodnotící komise projednat závěry předložené právní kanceláří a případně vybrat
vítěze na dodavatele stavby. V případě, že se tak stane a komise již nebude vyžadovat podrobnější
informace k cenovým nabídkám, doporučil svolat mimořádnou krátkou schůzi RmP, na které bude
o zadání zakázky vítězi výběrového řízení hlasováno. → svolá náměstek Brendl
Milan Košař
- odvolal se na svůj cca před měsícem vznesený námět na využití služeb umělce z Bali, který byl členy
rady podpořen s tím, že OHA vytipuje vhodné plochy a bude se počítat i se zapojením dětí. Na
jednání s OSV mu bylo prezentováno stanovisko, že si tyto plochy děti vymalují samy. Doporučil
tento názor ještě přehodnotit, původně to bylo zamýšleno tak, že pod vedením tohoto umělce se
děti budou aktivně účastnit vybarvování kreseb.
Reagoval F. Brendl – doporučil dále usilovat o původní záměr originálního autorského díla ke
ztvárnění veřejných prostor s tím, že finanční pokrytí bude na doporučení kulturní komise.
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-

-

upozornil na neobsazené nebytové prostory v Pasáži →M. Čada, který byl přizván do diskuse,
přislíbil komunikovat s panem Charvátem, aby předložil radě města na příští její jednání zprávu
k Pasáži (komplexní pohled, předpoklady, stávající stav a budoucí koncept)
dále se opětovně ohradil proti délce trvání vánočních trhů na Pernštýnském náměstí a apeloval na
to, aby se zde konaly v delším časovém úseku. V tomto smyslu navrhl přijmout následující usnesení:

Přijaté usnesení č. 5432/2013

(pro 9, zdrž. 1)

Rada města Pardubic
Ukládá
RmP ukládá náměstku Brendlovi jednat s provozovateli vánočních trhů o provozu jejich stánků až
do neděle 22.12. včetně a to i za cenu odpuštění nájemného za prodloužené období, případně
zahájení vánočních trhů o týden později oproti původnímu termínu.
Z: František Brendl

Jan Němec
- podal nový návrh na usnesení ve smyslu poskytnutí fin. prostředků na úhradu nákladů spojených se
zimním magistrátním turnajem v tenise, a to ve výši 12 tis. Kč → V. Novohradský navrhl schválit
částku 5 tis. Kč (viz přijaté usnesení č. 5433/2013)
- s ohledem na zprávu v médiích požádal o objasnění okolností účasti pardubického pěveckého dua
na předávání hudebních cen ANDĚL v ruském Petrohradu → objasnil nám. Brendl
- požádal o uspořádání prezentace nového ÚP přímo od jeho zpracovatele, seminář na Seči považuje
za nedostačující → zajistí nám. Koláček

Přijaté usnesení č. 5433/2013

(pro 8, zdrž. 2)

Rada města Pardubic
Schvaluje
úhradu nákladů do výše Kč 5.000,- z rezervy Rady města Pardubic na zimní magistrátní turnaj v
tenise, který se uskuteční ve sportovním areálu H centrum Staré Hradiště v pátek dne 6. 12. 2013.
Finanční prostředky budou využity na zaplacení kurtů, tenisových míčků a drobného občerstvení.
Organizaci zajistí Ing. Miroslav Míča - vedoucí odboru životního prostředí.

Libor Slezák
- vyjádřil se ke špatnému stavu komunikací v lokalitě kolem Nádraží ČD
Reagoval M. Koláček – nadjezd u Parama bude rozšířen na 4 pruhy, jedná se o investiční akci ŘSD
a měla by pravděpodobně začít příští rok.
Jiří Rozinek
- požádal o změnu v již schválených termínech zasedání ZmP na příští rok, konkr. navrhl zasedání
ZmP 9. 9. posunout na 23. 9. 2014 (důvodem je tvorba rozpočtu).
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Přijaté usnesení č. 5434/2013

(pro 9)

Rada města Pardubic
Schvaluje
změnu termínu konání ZmP z 9. září 2014 na 23. září 2014.

Jindřich Tauber - otevřel problematiku pardubického hokejového klubu, která byla následně široce
diskutována, a to ve 4 oblastech:
a) J. Tauber komentoval postup projednání Návrhu stabilizace HC ze 7. 11. 2013 s připomínkami z jednání
předsedů politických klubů ze dne 11. 11. 2013 a zdůvodnil stažení tohoto bodu z programu jednání
RmP,
b) člen rady pan Jan Němec komentoval návrh TOP 09 na řešení vztahu města a HC předložený na stůl
(bylo avizováno na jednání předsedů politických klubů 11.11.2013), který v principu spočívá v převodu
mládeže mimo HC a v prodeji všech akcií města v HC,
c) J. Tauber a M. Čada jako zástupci města v představenstvu HC s odvoláním se na průběh jednání
představenstva komentovali jednoznačná stanoviska generálního sponzora týkající se dopadů vnímání
dlouhodobě trvajícího negativního mediálního obrazu HC na oba dotčené subjekty,
d) M. Čada seznámil členy rady s projektem Evropské ligy (obdoba ligy mistrů = prestižní hokejový projekt,
10 skupin, účast čtyřiceti top evropských klubů s odpovídající tradicí a halou, smluvně garantováno
vysílání všech zápasů v TV, herní systém: ve skupině 3 zápasy doma, 3 venku + play off, min. 4 z 6
zápasů před začátkem sezóny, projekt spoluřízení IIHF, licence účastníka je obchodovatelná, z ČR
vybrány pro účast 4 teamy s garancí 4 leté účasti - Sparta Praha, HC Vítkovice a HC Pardubice, HC
Liberec, plánovaná spolupráce HC a RFP a.s. v oblasti dělení vstupného a v oblasti přípravy licenčních a
smluvních podmínek užívání haly pro tyto zápasy).

Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hodin.
Jména jsou uváděna bez titulů.
V Pardubicích dne 25.11.2013
Zpracovala: Lucie Pavlová (Organizační oddělení MmP)
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na webových
stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na Organizačním odd. MmP,
Pernštýnské nám. 1.
Ověřovatelé:

………………………………………
Jiří R o z i n e k

………………………………………
Libor S l e z á k
Štěpánka F r a ň k o v á, v. r.
primátorka města
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