Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis z 96. řádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 16.08.2021 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti rady města
Přítomni:
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Jiří Rejda,
Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Vít Ulrych
Michal Zitko, tajemník magistrátu
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora
Věra Netolická, interní audit
Omluven:
Jan Nadrchal, Vítězslav Štěpánek

I.
Schválení programu jednání
V programu byla navržena změna, a to stažení zprávy č. 21 “Rozhodnutí jediného akcionáře ve
společnosti Služby města Pardubic a.s. (pronájem nebytových prostor)“.

Program 96. řádné schůze RmP byl včetně navržené změny schválen takto:
(pro 8, proti 0, zdrž. 0)
1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu
P:

Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu

Z:

Macela Miroslav, odbor majetku a investic
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic

2. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP
P:

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie

Z:

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie
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3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- MpP
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie

4. Vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budovu radnice
P:

Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic

Z:

Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic

5. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb (Mobilní zeleň)
P:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí

Z:

Mertelík Pavel, odbor životního prostředí
Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí

6. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
P:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí

Z:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí
Slach Roman, odbor životního prostředí

7. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- OMI
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic
Hušek Petr, odbor majetku a investic
Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic

8. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic
Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic

9. Smlouva o výpůjčce - Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic

10. Nebytové prostory - souhlas pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy
(NP v čp. 129, ul. Chemiků)
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic

11. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Valášková Kristina, odbor majetku a investic
Sádovská Lenka, odbor majetku a investic
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12. Startovací bydlení pro mladé 2021
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic
Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Valášková Kristina, odbor majetku a investic
Laňarová Hana, odbor majetku a investic

13. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Pešková Alena, kancelář primátora
Pavlová Lucie, kancelář primátora

14. Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS na centrální
dodávky produktů Oracle - OIT
P:

Kvaš Petr, náměstek primátora

Z:

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií
Czagan Jan, odbor informačních technologií

15. Bytové družstvo Poseidon
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka
Horníčková Erika, kancelář tajemníka

16. VIII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru

17. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Musilová Renata, odbor ekonomický

18. Městské slavnosti Pardubice 2021 - podzimní část
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

19. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu

20. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (Program valné hromady)
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie
Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie
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21. Rozhodnutí jediného akcionáře ve společnosti Služby města Pardubic a.s. (pronájem
nebytových prostor) - STAŽENO
22. Smlouva o poskytnutí podpory - Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova
P:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

Z:

Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie
Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie

23. Źádosti o dotace
P:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

Z:

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie
Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie

24. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných
statutárním městem Pardubice
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu

25. Souhlas zřizovatele - Šablony III
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

26. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu Obědy pro
děti
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu

27. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu Potravinová
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu

28. Zahraniční služební cesta - Francie
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Svobodová Hana, kancelář primátora

29. Záležitosti komisí RmP
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

30. Diskuse
Informativní zpráva:
Zahraniční služební cesta Selb (Německo)
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Svobodová Hana, kancelář primátora

4

II.
Schválení usnesení z 95. mimořádné schůze RmP dne 11.08.2021 a jmenování
ověřovatelů z 96. řádné schůze RmP dne 16.08.2021
Zápis a usnesení z 95. mimořádné schůze byly schváleny.
Ověřovateli zápisu z 96. řádné schůze RmP byli jmenováni:

Tomáš Pelikán
Ludmila Ministrová

III.
Pořadí projednávaných zpráv
1
Zpráva komise pro pozemky a reklamu
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu
- ve svém komentáři se podrobněji věnoval návrhům usnesení č. 005, 006, 007, 008, 011 a 036,
které mají souvislost s výstavbou „Galerie Pardubice“.
Rozprava:
J. Rejda požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 009 a 029 souvisejících s výstavbou nové
prodejny Lidl v lokalitě S. K. Neumanna, dále o samostatné hlasování k návrhům č. 037 a 038.
Na základě vzneseného dotazu okomentoval stanovisko MO Pardubice V k návrhům č. 009 a 029.
Návrh č. 009 se týká kruhové křižovatky a přilehlé komunikace, na kterých byly prováděny opravy.
Křižovatka i po dokončení opravy nebyla dána do původního stavu. Z jeho pohledu nevidí důvod, proč
by se město mělo starat o komunikaci, která vede k soukromým komerčním objektům.
K návrhu č. 029 upřesnil, že se jedná o zhruba metrový pruh pozemku v blízkosti prodejny, který je
navrhován převést do majetku města, které jej bude muset udržovat. Vzhledem k tomu, že ostatní
komerční objekty se starají o takovouto zeleň samy, nevidí důvod, proč by v případě dobře fungující
společnosti jako je Lidl, tomu mělo být jinak.
Následně byla diskutována možnost odložení projednání návrhu č. 029 i s ohledem na stanovisko
OMI, kterému se jeví uzavření budoucí darovací smlouvy jako nadbytečné, standardně bývá
uzavírána až „ostrá“ darovací smlouva.
D. Stránský na základě vzneseného dotazu vyjádřil své stanovisko k návrhu č. 009 – z pohledu komise
pro pozemky a reklamu jsou výpůjčka a odkoupení stavebních úprav bezproblémové.
V. Martinec požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 035 týkající se umístění reklamních polepů
Českých drah na cyklověž u hlavního nádraží.
M. Charvát se dotázal, zda bylo jednáno se zástupci Českých drah jako partnery slevového systému.
P. Kvaš upřesnil, že se zástupci ČD bylo jednáno, město je samo oslovilo s žádostí o pomoc
s ekonomikou projektu, z tohoto důvodu doporučil návrh podpořit.
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T. Pelikán poukázal na to, že 50% klientů cyklověže jsou zákazníci Českých drah. S ohledem na to, že je
provoz cyklověže městem dotován, schválení návrhu by umožnilo vyrovnat zápornou ekonomickou
bilanci projektu.
M. Charvát se připojil k žádosti o samostatné hlasování a požádal o podporu návrhu.
V. Ulrych požádal o vyjádření k návrhům č. 001 a 002, které se týkají reklamních zařízení. Dále se
dotázal k návrhu č. 027, zda se dotčený pozemek prodává i s částí, kde se nachází zeleň. Dále vznesl
dotaz na aktuální vývoj v souvislosti s odstraňováním nezákonných billboardů.
Reagoval D. Stránský - upřesnil, že u návrhu č. 001 a 002 se jedná o převod stávajících reklamních
ploch na nového vlastníka objektu, ne o nová reklamní zařízení. K návrhu č. 027 vysvětlil, že navržený
prodej do části pozemku se zelení nezasahuje. Dále upřesnil situaci kolem odstraňování billboardů.
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6281/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění reklamního zařízení - 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 1,5m x 1m a
2m x 1m na části pozemku označeném jako p.p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice společnosti Statek Hůrka
s.r.o., IČO 09707956, se sídlem Hůrka 164, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6
měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH za podmínky doložení souhlasného
stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, před uzavřením smlouvy.
Smlouva o umístění reklamního zařízení bude uzavřena po ukončení smlouvy o umístění
reklamního zařízení uzavřené s XXXXXXXXXXXXX.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení - 1 ks jednostranného reklamního zařízení o
rozměru 1,5m x 1m a 2m x 1m na části pozemku označeném jako p.p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice se
společností Statek Hůrka s.r.o., IČO 09707956.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6282/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č. 4210/4 v k.ú. Pardubice
o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) společnosti DOVAST s.r.o., IČO 28800940, se sídlem Pardubice – Bílé
Předměstí, Štrossova 239, PSČ 530 03, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,Kč/m2/měsíc+DPH.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č.
4210/4 v k.ú. Pardubice o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) se společností DOVAST s.r.o., IČO 28800940.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6283/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Dražkovice (č.2)
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 500,-Kč/rok
+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání
pozemku pro pěstování květin a bylinek.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 m2 v
k.ú. Dražkovice (č.2) s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6284/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1737/8 o výměře 91 m2, p.p.č. 1737/15 o výměře 196
m2, p.p.č. 1740/6 o výměře 763 m2, p.p.č. 2605/56 o výměře 395 m2, p.p.č. 1736 o výměře 8 m2,
vše v k.ú. Pardubice společnosti Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené
v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách
ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění, ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, na dobu určitou 5 let ode dne
účinnosti nájemní smlouvy za účelem umístění stavebního objektu SO 131 - 138 ks kotev s
injektovaným kořenem v rámci realizace stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, Pardubice“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1737/8 o výměře 91 m2,
p.p.č. 1737/15 o výměře 196 m2, p.p.č. 1740/6 o výměře 763 m2, p.p.č. 2605/56 o výměře 395 m2,
p.p.č. 1736 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Pardubická Rozvojová, a.s., IČO
05815614.
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
T: 31. 8. 2022
Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6285/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2075/10 o výměře 255 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře
32 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 437 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 5 m2, částech pozemků
označených jako p.p.č. 1743/11 o výměře 5 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 18 m2, p.p.č. 1749/1 o
výměře 639 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 3172 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 3009 m2, p.p.č. 1755/4 o
výměře 2539 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 1972 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 838 m2, p.p.č. 1775/2 o
výměře 99 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 246 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 85 m2, p.p.č. 2605/46 o
výměře 50 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 284 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 931 m2, p.p.č. 2629/13 o
výměře 53 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 482 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 110 m2, p.p.č. 2630/4 o
výměře 7 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 228 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 43 m2, p.p.č. 3000/59 o
výměře 298 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 15837 m2) společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, na dobu určitou 5 let ode dne účinnosti
nájemní smlouvy za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s
pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního
města Pardubice v platném znění, ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění staveniště, oplocení, stavebních objektů
SO 102 lávka od parku, SO 114 záliv pro bus a taxi, SO 100 Galerie Pardubice, SO 99 - 273 ks kotev
pažení stavebních jam v rámci realizace stavby „Galerie Pardubice“ za podmínky koordinace s
uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích označených jako
p.p.č. 1749/6 v k. ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.010-02402020/21 - společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035), p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 407-0699-2009 - společnost GasNet, s.r.o., IČO
27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/14, vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017 - společnost Fastport a.s., IČO 27522580).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře
90 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 2 m2,
p.p.č. 2075/9 o výměře 19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 80 m2,
p.p.č. 2605/73 o výměře 45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 28 m2,
p.p.č. 2629/38 o výměře 5 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 18 m2, vše v
k.ú. Pardubice (celkem 1020 m2) společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř.
Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby
na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice,
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby SO 110.1 a SO
110.2 - rozšíření Palackého třídy. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena:
- podmínka, že stavba bude vybudována dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro
následný převod do majetku města,
- podmínka koordinace s uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích označených jako
p.p.č. 1749/6 v k. ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.010-0240-
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2020/21 - společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035), p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 407-0699-2009 - společnost GasNet, s.r.o., IČO
27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/14, vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017 - společnost Fastport a.s., IČO 27522580).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení stavby SO 110.1 a SO 110.2 - rozšíření Palackého třídy vybudované na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 90 m2, p.p.č. 1775/2 o
výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře
19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 80 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře
45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 28 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 5
m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubice
z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779
00 Olomouc, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v
případě, že stavba bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucích služebností a následně zřízení služebností inženýrských sítí na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1775/1, p.p.č.
2075/8, p.p.č. 2605/46, p.p.č.2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č.
2629/14, p.p.č.2629/17, p.p.č. 3000/1, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE
HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako budoucího
vlastníka a každého dalšího vlastníka níže uvedených inženýrských sítí za jednorázovou náhradu ve
výši 300,-Kč/bm + DPH, spočívajících v uložení a provozování souboru areálového osvětlení,
přípojky slaboproud, dešťové kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky.
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu
služebností.
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucí služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1743/11, p.p.č. 1744/1, p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č.
2075/10, p.p.č. 2630/4, p.p.č. 2630/5, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky slaboproudu (předpokládaný vlastník
společnost Fastport a.s., IČO 27522580), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm + DPH,
spočívající v uložení a provozování přípojky slaboproudu.
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu
služebnosti.
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucí služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č.
2629/14, p.p.č. 2629/17, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako budoucího vlastníka a každého
dalšího vlastníka přípojky slaboproudu (předpokládaný vlastník společnost EDERA Group a. s., IČO:
27461254), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm + DPH, spočívající v uložení a provozování
přípojky slaboproud.
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Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu
služebnosti.
VII. Rada města Pardubic
Schvaluje
budoucí zřízení služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č.
1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/9, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17,
p.p.č. 2629/38, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako budoucího vlastníka a každého
dalšího vlastníka vodovodní a kanalizační přípojky (předpokládaný vlastník společnost Vodovody a
kanalizace Pardubice a.s., IČO: 60108631), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm + DPH,
spočívající v uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky.
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu
služebnosti.
VIII. Rada města Pardubic
Schvaluje
budoucí zřízení služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc,
jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky horkovodu (předpokládaný vlastník
společnost Elektrárny Opatovice, a.s. IČO: 28800621), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm
+ DPH, spočívající v uložení a provozování přípojky horkovodu.
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu
služebnosti.
IX. Rada města Pardubic
Schvaluje
budoucí zřízení bezúplatné služebnosti a následně zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na
částech pozemků označených jako p.p.č.1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č.
1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12,
p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice
ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779
00 Olomouc, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě (předpokládaný
vlastník statutární město Pardubice popř. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572), spočívající v
uložení a provozování souboru veřejného osvětlení. Ke smlouvě o zřízení služebností bude
žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu služebnosti.
X. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku
označeného jako p.p.č. 1749/1 v rozsahu cca 234 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 104 kryté rampy do suterénního
parkoviště za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/m2+DPH, spočívajícího v právu strpět umístění
a užívání stavby SO 104 kryté rampy do suterénního parkoviště, po celou dobu její fyzické a právní
životnosti, vstupování a vjezdu na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s
opravami stavby.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
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XI. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku
označeného jako p.p.č. 1749/6 v rozsahu cca 1 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 142 venkovního parkovacího systému
za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/m2+DPH, spočívajícího v právu strpět umístění a užívání
stavby SO 142 venkovního parkovacího systému, po celou dobu její fyzické a právní životnosti,
vstupování a vjezdu na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami
stavby.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
XII. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 253 m2, p.p.č. 1775/1 o
výměře 127 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 15 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 359 m2, p.p.č. 2629/17 o
výměře 48 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Pardubice zastavěných stavbami (SO 102
lávka do parku a SO 114 záliv pro bus a taxi) z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779
00 Olomouc, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
39/733/21 ze dne 30.7.2021 ve výši 4.600,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
uvedených částí pozemků, žadatelem.
XIII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2075/10 o výměře 255
m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 437 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 5 m2,
částech pozemků označených jako p.p.č. 1743/11 o výměře 5 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 18 m2,
p.p.č. 1749/1 o výměře 639 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 3172 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 3009 m2,
p.p.č. 1755/4 o výměře 2539 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 1972 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 838 m2,
p.p.č. 1775/2 o výměře 99 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 246 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 85
m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 50 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 284 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 931
m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 53 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 482 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 110
m2, p.p.č. 2630/4 o výměře 7 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 228 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 43 m2,
p.p.č. 3000/59 o výměře 298 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 15837 m2) se společností REDSTONE
HOUSE s.r.o., IČO 07436394.
XIV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č.
1775/1 o výměře 90 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8
o výměře 2 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o
výměře 80 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o
výměře 28 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 5 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o
výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1020 m2) se společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
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XV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby SO 110.1 a SO 110.2 - rozšíření Palackého třídy
vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 1775/1 o
výměře 90 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře
2 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 80
m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 28
m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 5 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 18 m2,
vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, do vlastnictví
statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 8. 2022
XVI. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebností a následně smlouvu o zřízení služebností
inženýrských sítí na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6,
p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2605/46, p.p.č. 2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č.
2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č.2629/17, p.p.č. 3000/1, vše v k.ú. Pardubice ve
prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího vlastníka a každého
dalšího vlastníka níže uvedených inženýrských sítí, spočívajících v uložení a provozování souboru
areálového osvětlení, přípojky slaboproud, dešťové kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XVII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1743/11, p.p.č. 1744/1,
p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2630/4, p.p.č. 2630/5, p.p.č.
3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky slaboproudu
(předpokládaný vlastník společnost Fastport a.s., IČO 27522580), spočívající v uložení a
provozování přípojky slaboproudu.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XVIII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9,
p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc,
jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky slaboproudu (předpokládaný
vlastník společnost EDERA Group a. s., IČO: 27461254), za jednorázovou náhradu ve výši 300,Kč/bm + DPH, spočívající v uložení a provozování přípojky slaboproud.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XIX. Rada města Pardubic
Ukládá
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uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6,
p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/9, p.p.č. 2075/10, p.p.č.
2629/9, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, p.p.č. 2629/38, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího vlastníka a každého dalšího
vlastníka přípojky vodovodní a kanalizační přípojky (předpokládaný vlastník společnost Vodovody
a kanalizace Pardubice a.s., IČO: 60108631), spočívající v uložení a provozování vodovodní a
kanalizační přípojky.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XX. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení služebnosti
na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú.
Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího
vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky horkovodu (předpokládaný vlastník společnost
Elektrárny Opatovice, a.s. IČO: 28800621), spočívající v uložení a provozování přípojky horkovodu.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XXI. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatné služebnosti a následně smlouvu o zřízení
bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č.1749/1, p.p.č.
1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/10,
p.p.č. 2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, p.p.č.
3000/1, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě (předpokládaný
vlastník statutární město Pardubice popř. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572), spočívající v
uložení a provozování souboru veřejného osvětlení.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XXII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1749/1 v rozsahu cca 234 m2 v k.ú.
Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího
vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 104 kryté rampy do suterénního parkoviště,
spočívajícího v právu strpět umístění a užívání stavby SO 104 kryté rampy do suterénního
parkoviště, po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezdu na pozemek za
účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami stavby.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
XXIII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1749/6 v rozsahu cca 1 m2 v k.ú.
Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího
vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 142 venkovního parkovacího systému,
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spočívajícího v právu strpět umístění a užívání stavby SO 142 venkovního parkovacího systému, po
celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezdu na pozemek za účelem provádění
nezbytných prací spojených s opravami stavby.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6286/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře
477 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 501 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře
155 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 1.413 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře
14 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 359
m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 148 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2, vše v k.ú. Pardubice,
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc,
na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z
vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne
uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby cyklostezek a chodníků v rámci stavby „Galerie
Pardubice“ – SO116 Cyklostezka a chodníky sever, SO117 Cyklostezka a chodníky východ, SO118
Cyklostezka a chodníky západ.
Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena podmínka, že stavba bude vybudována dle Zásad výstavby
technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú.
Pardubice ze smlouvy o umístění reklamního zařízení (143107508) uzavřené se společností
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o umístění
reklamního zařízení (143107508) uzavřené se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO
63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení staveb cyklostezek a chodníků vybudovaných na částech pozemků označených jako
p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 477 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 501 m2,
p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 155 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 1.413 m2,
p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 27 m2,
p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 359 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 148 m2,
p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE
s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, do vlastnictví statutárního
města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavby budou spadat do
režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na
výše uvedené stavby.
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IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č.
1755/8 o výměře 477 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 501 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č.
2075/8 o výměře 155 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 1.413 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č.
2629/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č.
1775/1 o výměře 359 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 148 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2, vše v
k.ú. Pardubice, společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394,
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
V. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění reklamního zařízení (143107508) uzavřené se společností
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066,
o vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
T: 31. 8. 2022
VI. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení staveb cyklostezek a chodníků vybudovaných na částech
pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 477 m2, p.p.č.
1749/2 o výměře 501 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 155 m2, p.p.č.
1749/6 o výměře 1.413 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 14 m2, p.p.č.
2629/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 359 m2, p.p.č.
2075/10 o výměře 148 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6287/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č. 1753/14 o výměře
1 m2, p.p.č. 1753/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 2630/6 o výměře 12 m2,
p.p.č. 1744/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 32 m2, p.p.č.
2629/13 o výměře 17 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 4 m2, p.p.č.
3000/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, na dobu
určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby a stavebních úprav na výše uvedených
pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do
5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby komunikace a stavební úpravy
křižovatky v rámci stavby „Galerie Pardubice“ – SO111 Komunikace do suterénního parkoviště jih,
SO112 Komunikace do suterénního parkoviště východ, SO113 Úpravy křižovatky a napojení na ul.
Kpt. Bartoše, SO 110.3 Rozšíření Palackého třídy – úpravy výjezdu z trolejbusového terminálu.
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Stavba bude vybudována dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod
do majetku města.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení stavby komunikací a stavební úpravy křižovatky vybudovaných na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č. 1753/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 1753/15 o
výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 2630/6 o výměře 12 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře
5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 17
m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2,
vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř.
Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve
výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba a stavební úprava budou spadat do režimu podléhajícímu
DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu
a stavební úpravu.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č.
1753/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 1753/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č.
2630/6 o výměře 12 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12
o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 17 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/1 o
výměře 4 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, se
společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby komunikací a stavební úpravy křižovatky
vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č.
1753/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 1753/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č.
2630/6 o výměře 12 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12
o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 17 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/14 o
výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/6288/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1749/6 o výměře cca 567 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 32/726/21 ze dne 5. 7. 2021 ve výši 4.600,- Kč/m2+
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
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plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem, za podmínky
náhrady příslušného počtu parkovacích míst dle závazného stanoviska odboru dopravy k
územnímu řízení.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 5348 o výměře cca 249 m2 a p.p.č. 1751/1 o
výměře cca 318 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, do vlastnictví statutárního města
Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 32/726/21
ze dne 5. 7. 2021 ve výši 4.600,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH. Výměry výše uvedených částí pozemků budou upřesněny geometrickým
plánem.
Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětných
pozemcích.

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/6289/2021

(pro 7, proti 0, zdrž. 2)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 2430/5 o výměře
702 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha
5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavební
úpravy na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města
Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavební
úpravy stávající komunikace v rámci stavby nové prodejny LIDL na sousedním pozemku označeném
jako p.p.č. 2425/2 v k.ú. Pardubice.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení stavební úpravy komunikace vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č.
2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 2430/5 o výměře 702 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ
15800, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v
případě, že stavební úprava bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavební úpravu.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č.
2430/5 o výměře 702 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Lidl Česká republika v.o.s., IČO
26178541.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavební úpravy komunikace vybudované na částech pozemků
označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 2430/5 o výměře 702 m2, vše v k.ú.
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Pardubice, z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, do vlastnictví
statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/6290/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.
3801/1 v k.ú. Pardubice Mateřské škole Pardubice-Polabiny, IČO 75017903, se sídlem Mladých 158,
Polabiny, Pardubice, s umístěním vývěsní skříňky o rozměru 94 cm x 70 cm x 4 cm na části
předmětného pozemku po dobu existence Mateřské školy Pardubice - Polabiny, IČO 75017903.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 3801/1
v k.ú. Pardubice Mateřské škole Pardubice-Polabiny, IČO 75017903, s umístěním vývěsní skříňky o
rozměru 94 cm x 70 cm x 4 cm na části předmětného pozemku po dobu existence Mateřské školy
Pardubice - Polabiny, IČO 75017903.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 011
Přijaté usnesení č. R/6291/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č.
2075/8, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č.
2629/17, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, za jednorázovou náhradu ve výši 300,Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování přípojek a přeložek slaboproudého vedení v
rámci akce „Galerie Pardubice“ a za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se
vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude
žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu věcného břemene.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vyjmutí pozemku
označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o umístění reklamního zařízení
(143107508) uzavřené se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4,
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p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č.
2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti CETIN a.s.,
IČO 04084063, spočívajícího v uložení a provozování přípojek a přeložek slaboproudého vedení v
rámci akce „Galerie Pardubice“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 012
Přijaté usnesení č. R/6292/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech
pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 139/3,
p.p.č. 140/6, p.p.č. 140/11, p.p.č. 140/13, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, jako
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši
500,- Kč+DPH spočívající v uložení a provozování souboru veřejného osvětlení za podmínky úpravy
trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. Ke
smlouvě o zřízení služebnosti bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu
služebnosti.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně smlouvu o
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č.
131/28, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 139/3, p.p.č. 140/6, p.p.č. 140/11, p.p.č. 140/13, vše v
k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, jako budoucího
vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě, spočívající v uložení a provozování souboru
veřejného osvětlení.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 013
Přijaté usnesení č. R/6293/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech
pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, vše v k.ú. Trnová, ve
prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské
sítě za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 131/53 v k.ú. Trnová ve výši 300,Kč/bm+DPH, p.p.č. 131/28 v k.ú. Trnová ve výši 50,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 131/52 v k.ú. Trnová ve
výši 100,- Kč/bm+DPH spočívající v uložení a provozování vodovodu a kanalizace za podmínky
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úpravy trasy inženýrské sítě tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým
systémem. Ke smlouvě o zřízení služebnosti bude žadatelem doložen geometrický plán na
zaměření rozsahu služebnosti.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně smlouvu o
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č.
131/28, p.p.č. 131/52, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO
25917773, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě spočívající v
uložení a provozování vodovodu a kanalizace.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 014
Přijaté usnesení č. R/6294/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3707/7, p.p.č.
3855/7, p.p.č. 3855/12, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 9232-2219/2019, a na částech pozemků označených jako p.p.č.
246/2, p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem, v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 1807-2219/2019, za jednorázovou náhradu u pozemků
označených jako p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3707/7, p.p.č. 3855/12 vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 246/2,
p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem ve výši 300,Kč/bm+DPH, p.p.č. 3855/7, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,Kč/bm+DPH, spočívající v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS
Pardubice – kpt. Bartoše+1“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3706/6,
p.p.č. 3707/7, p.p.č. 3855/7, p.p.č. 3855/12, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v rozsahu určeném geometrickým plánem č.
9232-2219/2019, a na částech pozemků označených jako p.p.č. 246/2, p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4,
p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č.
1807-2219/2019, spočívající v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko
MS Pardubice – kpt. Bartoše+1“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
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Číslo návrhu: 015
Přijaté usnesení č. R/6295/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/1, p.p.č. 2316/20, p.p.č.
2335/39, p.p.č. 2338/2, p.p.č. 2338/4, p.p.č. 2338/5, p.p.č. 2338/6, p.p.č. 2404/57, p.p.č. 2583/19,
vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 92382226/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH spočívajícího v provozování
plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice - Jana Palacha+3“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/1,
p.p.č. 2316/20, p.p.č. 2335/39, p.p.č. 2338/2, p.p.č. 2338/4, p.p.č. 2338/5, p.p.č. 2338/6, p.p.č.
2404/57, p.p.č. 2583/19, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO
27295567, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9238-2226/2019, spočívajícího v
provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice - Jana
Palacha+3“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 016
Přijaté usnesení č. R/6296/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2404/19, p.p.č. 2406/9, p.p.č.
2406/23, p.p.č. 2406/24, p.p.č. 2406/25, p.p.č. 2406/28, p.p.č. 2406/30, p.p.č. 2406/32, p.p.č.
2408/13, p.p.č. 2423/5, p.p.č. 2423/7, p.p.č. 2423/9, p.p.č. 2423/10, p.p.č. 2426/38, p.p.č. 2426/43,
p.p.č. 2426/44, p.p.č. 2426/45, p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 9231-2218/2019, za jednorázovou náhradu u pozemků
označených jako p.p.č. 2404/19, p.p.č. 2406/9, p.p.č. 2406/23, p.p.č. 2406/24, p.p.č. 2406/25, p.p.č.
2406/28, p.p.č. 2408/13, p.p.č. 2423/7, p.p.č. 2423/9, p.p.č. 2423/10, p.p.č. 2426/38, p.p.č.
2426/43, p.p.č. 2426/44, p.p.č. 2426/45, p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,Kč/bm+DPH, p.p.č. 2406/30, p.p.č. 2406/32, p.p.č. 2423/5, vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce
„Reko MS Pardubice – Marty Exnarové+1“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2404/19,
p.p.č. 2406/9, p.p.č. 2406/23, p.p.č. 2406/24, p.p.č. 2406/25, p.p.č. 2406/28, p.p.č. 2406/30, p.p.č.
2406/32, p.p.č. 2408/13, p.p.č. 2423/5, p.p.č. 2423/7, p.p.č. 2423/9, p.p.č. 2423/10, p.p.č. 2426/38,
p.p.č. 2426/43, p.p.č. 2426/44, p.p.č. 2426/45, p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch
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společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení
uloženého v rámci investiční akce „Reko MS Pardubice – Marty Exnarové+1“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 017
Přijaté usnesení č. R/6297/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 134/80, p.p.č. 277/5, p.p.č.
393/10, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2583/50, p.p.č. 2661/2, p.p.č. 2664/4, p.p.č. 2664/5, p.p.č. 2664/9,
p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2668/6, p.p.č. 2668/21, p.p.č. 2669/3, p.p.č. 2669/4, p.p.č. 2672/15, p.p.č.
2672/16, p.p.č. 3871, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č.
9234-192221/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v
provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice – Sladkovského“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 134/80,
p.p.č. 277/5, p.p.č. 393/10, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2583/50, p.p.č. 2661/2, p.p.č. 2664/4, p.p.č.
2664/5, p.p.č. 2664/9, p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2668/6, p.p.č. 2668/21, p.p.č. 2669/3, p.p.č. 2669/4,
p.p.č. 2672/15, p.p.č. 2672/16, p.p.č. 3871, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., IČO 27295567, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9234-192221/2019, spočívajícího
v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice –
Sladkovského“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 018
Přijaté usnesení č. R/6298/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 71/3, p.p.č. 80/9, p.p.č.
89/15, p.p.č. 351/21, p.p.č. 351/22, p.p.č. 351/25, vše v k.ú. Studánka, v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 1310-192223/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce
„Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 71/3, p.p.č.
80/9, p.p.č. 89/15, p.p.č. 351/21, p.p.č. 351/22, p.p.č. 351/25, vše v k.ú. Studánka, v rozsahu
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určeném geometrickým plánem č. 1310-192223/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO
27295567, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce
„Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 019
Přijaté usnesení č. R/6299/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 882/8, p.p.č. 882/41, p.p.č. 890/6, p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2,
p.p.č. 902/9, p.p.č. 902/12, p.p.č. 2730/9, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/8,
p.p.č. 2731/10, p.p.č. 4007, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu u
pozemků označených jako p.p.č. 882/8, p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 882/41,
p.p.č. 890/6, p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 902/9, p.p.č. 902/12, p.p.č. 2730/9,
p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2731/10, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u pozemku
označeného jako p.p.č. 4007 v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a
provozování plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo
stavby: 7700102340“ za podmínky úpravy trasy plynovodu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými
stromy a jejich kořenovým systémem.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 882/8, p.p.č. 882/41, p.p.č. 890/6,
p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 902/9, p.p.č. 902/12, p.p.č. 2730/9, p.p.č. 2730/7,
p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/10, p.p.č. 4007, vše v k.ú. Pardubice, ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, spočívajícího v uložení a provozování
plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo stavby:
7700102340“
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 020
Přijaté usnesení č. R/6300/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 49/29, p.p.č. 49/30, p.p.č. 49/38, p.p.č. 69/6, p.p.č. 70/4, p.p.č. 70/5, p.p.č.
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314/10, p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 562/2, p.p.č. 645/6, p.p.č. 645/19, p.p.č.
647/1, p.p.č. 647/2, p.p.č. 668/13, p.p.č. 668/14, p.p.č. 668/22, p.p.č. 668/23, p.p.č. 668/27, p.p.č.
668/28, p.p.č. 668/29, p.p.č. 668/32, p.p.č. 668/45, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 886/33, p.p.č. 886/35,
p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 2986/7, p.p.č. 5173/62, p.p.č. 5173/66, p.p.č. 3618/5, p.p.č.
3670/11, p.p.č. 5162/25, p.p.č. 5162/27, vše v k. ú. Pardubice ve prospěch společnosti Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,-Kč/pozemek dle § 3b) zákona č. 416/2009 Sb., spočívající v
uložení a provozování souboru veřejného osvětlení v rámci akce „ I/36 Pardubice Trnová –
Fáblovka-Dubina“, jejímž investorem a plátcem jednorázové náhrady bude Ředitelství silnic a
dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČO 65993390, se sídlem Hlaváčova 902, Pardubice, za
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým
systémem.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 49/29, p.p.č. 49/30, p.p.č. 49/38,
p.p.č. 69/6, p.p.č. 70/4, p.p.č. 70/5, p.p.č. 314/10, p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č.
562/2, p.p.č. 645/6, p.p.č. 645/19, p.p.č. 647/1, p.p.č. 647/2, p.p.č. 668/13, p.p.č. 668/14, p.p.č.
668/22, p.p.č. 668/23, p.p.č. 668/27, p.p.č. 668/28, p.p.č. 668/29, p.p.č. 668/32, p.p.č. 668/45, vše
v k.ú. Trnová, p.p.č. 886/33, p.p.č. 886/35, p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 2986/7, p.p.č.
5173/62, p.p.č. 5173/66, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 3670/11, p.p.č. 5162/25, p.p.č. 5162/27, vše v k. ú.
Pardubice ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, spočívající v uložení a provozování souboru veřejného
osvětlení v rámci akce „ I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka-Dubina“, jejímž investorem a plátcem
jednorázové náhrady bude Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČO
65993390.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 021
Přijaté usnesení č. R/6301/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/244, p.p.č. 409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č.
473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 409/37, p.p.č. 409/36, p.p.č. 409/38, p.p.č. 469/1, p.p.č.
469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 424/66, p.p.č. 458/1, p.p.č. 457/11, p.p.č. 457/2, p.p.č.
424/64, p.p.č. 424/63, p.p.č. 424/62, p.p.č. 424/2, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/27,
p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/189, st.p.č. 896, p.p.č. 409/21, p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25,
p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 409/31, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/47, p.p.č.
409/46, p.p.č. 409/52, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51, p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44,
p.p.č. 409/87, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/79, p.p.č. 409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č.
409/77, p.p.č. 409/82, p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/80, p.p.č. 233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 391/1, p.p.č.
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129/15, p.p.č. 136/28, p.p.č. 129/16, p.p.č. 94/16, p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č.
136/23, p.p.č. 351/22, p.p.č. 356/1, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 2731/8,
p.p.č. 2731/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 833/9, p.p.č. 2981/27, p.p.č. 3679/4, p.p.č.
2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 851/12, p.p.č. 831/3, p.p.č. 832/28, p.p.č. 832/29,
p.p.č. 616/1, p.p.č. 619/5, p.p.č. 619/1, st.p.č. 6828, p.p.č. 851/11, p.p.č. 854/1, p.p.č. 890/7, p.p.č.
2730/7, p.p.č. 882/41, p.p.č. 2981/13, vše v k.ú. Pardubice, za jednorázovou náhradu u pozemků
označených jako p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/37, p.p.č. 409/38, p.p.č. 424/66, p.p.č. 458/1, p.p.č.
457/2, p.p.č. 424/64, p.p.č. 424/2, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/21, p.p.č.
409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 409/31, p.p.č. 409/47,
p.p.č. 409/46, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51, p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44, p.p.č.
409/87, p.p.č. 409/79, p.p.č. 409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č. 409/77, p.p.č. 409/82,
p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/80, p.p.č. 391/1, p.p.č. 409/244, p.p.č. 409/179, p.p.č.
409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č. 473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 469/1, p.p.č. 409/189, p.p.č.
129/15, p.p.č. 129/16, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 831/3, p.p.č. 833/9, p.p.č. 854/1,
vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,-Kč/bm+DPH,
p.p.č. 616/1, p.p.č. 619/1, p.p.č. 882/41, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 3679/5,p.p.č. 2981/27,
p.p.č. 3679/4, p.p.č. 2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 851/12, p.p.č. 832/28, p.p.č. 832/29, p.p.č. 619/5,
p.p.č. 851/11, p.p.č. 890/7, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2981/13, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, p.p.č.
2981/24, vše v k.ú. Pardubice p.p.č. 409/36, p.p.č. 469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 457/11,
p.p.č. 424/63, p.p.č. 409/27, p.p.č. 424/62, p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/52, p.p.č.
233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 136/28, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 136/23, p.p.č. 356/1, p.p.č.
351/22, vše v k.ú. Studánka ve výši 300,-Kč/bm+DPH,
st.p.č. 896 v k.ú. Studánka, st.p.č. 6828 v k.ú. Pardubice ve výši 1200,- Kč/bm+DPH,
p.p.č. 94/16 v k.ú.Studánka ve výši 75,- Kč/bm+DPH,
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, spočívajícího v uložení a provozování optické sítě v rámci stavby
„INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“ za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi
se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/244, p.p.č.
409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č. 473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 409/37, p.p.č.
409/36, p.p.č. 409/38, p.p.č. 469/1, p.p.č. 469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 424/66, p.p.č.
458/1, p.p.č. 457/11, p.p.č. 457/2, p.p.č. 424/64, p.p.č. 424/63, p.p.č. 424/62, p.p.č. 424/2, p.p.č.
409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/27, p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/189, st.p.č. 896, p.p.č. 409/21,
p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č.
409/31, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/47, p.p.č. 409/46, p.p.č. 409/52, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51,
p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44, p.p.č. 409/87, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/79, p.p.č.
409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č. 409/77, p.p.č. 409/82, p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/80,
p.p.č. 233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 391/1, p.p.č. 129/15, p.p.č. 136/28, p.p.č. 129/16, p.p.č. 94/16,
p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 136/23, p.p.č. 351/22, p.p.č. 356/1, vše v k.ú. Studánka,
p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 833/9,
p.p.č. 2981/27, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 851/12, p.p.č.
831/3, p.p.č. 832/28, p.p.č. 832/29, p.p.č. 616/1, p.p.č. 619/5, p.p.č. 619/1, st.p.č. 6828, p.p.č.
851/11, p.p.č. 854/1, p.p.č. 890/7, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 882/41, p.p.č. 2981/13, vše v k.ú.
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Pardubice, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, spočívajícího v uložení a provozování optické sítě v
rámci stavby „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 022
Přijaté usnesení č. R/6302/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 103/2 a p.p.č.
2650/2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět
umístění souboru 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 souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě v rámci investiční akce města
,,Náhrdelník Chrudimky“.
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým
plánem č. 9295-666/2019.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č.
103/2 a p.p.č. 2650/2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající
v právu strpět umístění souboru 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 souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního
města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě v rámci
investiční akce města ,,Náhrdelník Chrudimky“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 023
Přijaté usnesení č. R/6303/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na částech pozemků označených jako p.p.č. 1609/6,
p.p.č. 1616/11, p.p.č. 1616/12, p.p.č. 1616/13, p.p.č. 1616/14, p.p.č. 2676/4, vše v k.ú. Pardubice,
ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění souboru 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 souboru
veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a
každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.
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Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým
plánem č. 9674-88/2020.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na částech pozemků označených
jako p.p.č. 1609/6, p.p.č. 1616/11, p.p.č. 1616/12, p.p.č. 1616/13, p.p.č. 1616/14, p.p.č. 2676/4, vše
v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění
souboru 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 souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 024
Přijaté usnesení č. R/6304/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 2762/4, p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3943/1, p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č.
744/28, p.p.č. 744/30, p.p.č. 2762/2, p.p.č. 2901/19, p.p.č. 2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1,
p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, p.p.č. 2742/86, p.p.č. 775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č.
2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č. 2742/84, p.p.č. 2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č.
2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č. 2742/91, p.p.č. 2742/92, p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č.
2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 2742/98, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3,
p.p.č. 781/4, p.p.č. 780/3, st.p.č. 2744/1, st.p.č. 2744/2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 40502, za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 2762/4, p.p.č.
3942/2, p.p.č. 3943/1, p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 744/28, p.p.č. 744/30, p.p.č. 2762/2,
p.p.č. 2901/19, p.p.č. 2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, p.p.č.
2742/86, p.p.č. 775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č. 2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č.
2742/84, p.p.č. 2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č. 2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č.
2742/91, p.p.č. 2742/92, p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č. 2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č.
2742/98, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3, p.p.č. 781/4, vše v k.ú.
Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 780/3 v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, st.p.č.
2744/1, st.p.č. 2744/2 v k.ú. Pardubice ve výši 1.200,- Kč/bm+DPH spočívajícího v uložení a
provozování kabelového vedení NN 1 kV včetně pojistkových skříní a zemnícího pásku v trase
kabelového vedení 1 kV, kabelového vedení VN 35 kV v rámci stavby „Pardubice, Slovany –
rekonstrukce nn“ za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a
jejich kořenovým systémem.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2762/4, p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3943/1,
p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 744/28, p.p.č. 744/30, p.p.č. 2762/2, p.p.č. 2901/19, p.p.č.
2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, p.p.č. 2742/86, p.p.č.
775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č. 2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č. 2742/84, p.p.č.
2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č. 2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č. 2742/91, p.p.č.
2742/92, p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č. 2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 2742/98, p.p.č.
2742/110, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3, p.p.č. 781/4, p.p.č. 780/3, st.p.č. 2744/1,
st.p.č. 2744/2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, spočívajícího v uložení a provozování kabelového vedení NN 1 kV včetně pojistkových
skříní a zemnícího pásku v trase kabelového vedení 1 kV, kabelového vedení VN 35 kV v rámci
stavby „Pardubice, Slovany – rekonstrukce nn“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Číslo návrhu: 025
Přijaté usnesení č. R/6305/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1,
p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č.
1058/1, p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 1059/1, vše v
k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se
sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, za jednorázovou náhradu ve výši
300,- Kč/bm + DPH, spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v
rámci akce „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“.
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného a následně smlouvu o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č.
1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č.
1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č.
751/3, p.p.č. 1059/1, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s., IČO 60108631, spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v
rámci akce „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

28

Číslo návrhu: 026
Přijaté usnesení č. R/6306/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.
203, 204, 205, 206, 207 a 208 v ulici Nová 207 v Pardubicích, IČO 28802241, se sídlem Nová 207,
Polabiny, 530 09 Pardubice, za kupní cenu dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném
znění ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku,
žadatelem.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
pozemku.

Číslo návrhu: 027
Přijaté usnesení č. R/6307/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 3.500 m2 v k.ú. Staré
Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti IMPAR SUBLIMACE a.s.,
IČO 06830927, se sídlem Hradčanská 228, Svítkov, 530 06 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2437-19/21 ze dne 8. 6. 2021 ve výši 1.190,Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku.

Číslo návrhu: 028
Přijaté usnesení č. R/6308/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 510/17 o výměře 63 m2 v k.ú. Pardubičky z
vlastnictví společnosti T – CZ, a.s., IČO 25269879, se sídlem Na strži 241/28, Krč, 140 00 Praha 4, do
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 268-4/2021 ze dne 27. 5. 2021 ve výši 340,-Kč/m2 + DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
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Číslo návrhu: 030
Přijaté usnesení č. R/6309/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 494/2 o výměře 218 m2 (dle
geometrického plánu č. 1602-4/2021 p.p.č. 494/2 a p.p.č. 494/41) v k.ú. Pardubičky z vlastnictví
společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČO 25060996, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové
Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2434-16/21 ze dne 17. 5. 2021 ve výši 340,-Kč/m2 +
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.

Číslo návrhu: 031
Přijaté usnesení č. R/6310/2021

(pro 9, proti 0 ,zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 1127/17 o výměře 158 m2, částí pozemků označených jako
p.p.č. 1127/13 o výměře 16 m2, p.p.č. 1127/6 o výměře 139 m2 (trvalý zábor pozemků), p.p.č.
1127/6 o výměře 34 m2 (dočasný zábor pozemku), vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pro statutární město Pardubice na dobu
neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok u pozemků pro trvalý
zábor a ve výši 10,- Kč/m2/rok u pozemku pro dočasný zábor + DPH v případě, že pozemky budou
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem realizace investiční akce „Cyklistická stezka
Svítkov“.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako p.p.č. 1127/17 o výměře 158 m2, částí
pozemků označených jako p.p.č. 1127/13 o výměře 16 m2, p.p.č. 1127/6 o výměře 139 m2 (trvalý
zábor pozemků), vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Výměra výše uvedených částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 1127/17 o výměře 158 m2,
částí pozemků označených jako p.p.č. 1127/13 o výměře 16 m2, p.p.č. 1127/6 o výměře 139 m2
(trvalý zábor pozemků), p.p.č. 1127/6 o výměře 34 m2 (dočasný zábor pozemku), vše v k.ú. Svítkov,
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pro statutární město
Pardubice za účelem realizace investiční akce „Cyklistická stezka Svítkov“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
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Číslo návrhu: 032
Přijaté usnesení č. R/6311/2021

(pro 9, proti 0 ,zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 20/180 vzhledem k celku na
pozemku označeném jako p.p.č. 1684/18 o celkové výměře 67 m2 a spoluvlastnického podílu ve
výši id. 20/180 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 2783/64 o celkové výměře 250
m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice.

Číslo návrhu: 033
Přijaté usnesení č. R/6312/2021

(pro 9, proti 0 ,zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 160/5 o výměře 101 m2 (dle GP
č. 727-9/2020 p.p.č. 160/18 o výměře 66 m2, p.p.č. 160/19 o výměře 35 m2), p.p.č. 345/1 o výměře
23 m2 (dle GP č. 727-9/2020 p.p.č. 345/17), p.p.č. 370/1 o výměře 157 m2 (dle GP č. 727-9/2020,
p.p.č. 370/4) vše v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem
Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se
svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice.

Číslo návrhu: 034
Přijaté usnesení č. R/6313/2021

(pro 9, proti 0 ,zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/2102/2019'.

Číslo návrhu: 035
Přijaté usnesení č. R/6314/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 12 ks reklamních polepů o rozměru každého polepu 2100 mm x 1200 mm na jednotlivé
pole obvodového pláště stavby cyklověže umístěné na pozemku označeném jako st.p.č. 11380 v
k.ú. Pardubice společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, PSČ 11015, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc +
DPH. Po uzavření smlouvy bude kopie této smlouvy předána ORS MmP.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o umístění 12 ks reklamních polepů o rozměru každého polepu 2100 mm x 1200
mm na jednotlivé pole obvodového pláště stavby cyklověže umístěné na pozemku označeném jako
st.p.č. 11380 v k.ú. Pardubice se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat

(pro 5, proti 0, zdrž. 4)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh budoucího bezúplatného převodu a následně návrh bezúplatného převodu části pozemku
označeného jako p.p.č. 2425/2 o výměře cca 279 m2 v k.ú. Pardubice včetně staveb chodníků a
souboru veřejného osvětlení z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se
sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, do vlastnictví statutárního města Pardubice po realizaci
výstavby prodejny Lidl S.K. Neumanna při splnění podmínek daných technickým předpisem " Zásady
výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic a "Zásady výstavby technické infrastruktury
určené pro následný převod do majetku města". Výměra výše uvedené části pozemku bude
upřesněna geometrickým plánem.

Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 venkovního informačního pylonu (SO 141) týkajícího se stavby „Galerie Pardubice" na
části pozemku označeném jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (mimo rozsah stavby Multimodální uzel
veřejné dopravy) společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31,
779 00 Olomouc, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH
za těchto podmínek:
- pravidelná údržba předmětného pozemku kolem reklamního zařízení žadatelem bez nároku na
finanční vyrovnání,
- doložení kladného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru dopravy a silničního
hospodářství k umístění reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu komunikace I. třídy před
uzavřením smlouvy o umístění reklamního zařízení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o umístění 1 venkovního informačního pylonu (SO 141) týkajícího se stavby „Galerie
Pardubice" na části pozemku označeném jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (mimo rozsah stavby
Multimodální uzel veřejné dopravy) se společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022
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Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat

(pro 0, proti 8, zdrž. 1)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 10.000,- Kč/rok + DPH, za účelem
užívání pozemku jako parkovacího stání osobního auta.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú.
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat

(pro 1, proti 7, zdrž. 1)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2353/35 o výměře 8 m2 v k.ú. Pardubice,
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání pozemku jako
parkovací místo pro osobní auto pro držitele průkazu ZTP č. 000674142, jehož je držitelem.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2353/35 o výměře 8 m2 v k.ú.
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1737/8, p.p.č. 1737/15, p.p.č. 1740/6, p.p.č. 2605/56, p.p.č. 1736, vše v k.ú.
Pardubice, ve prospěch společnosti Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 13.800,-Kč +
DPH, spočívajícího v právu strpět umístění 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem objektu SO
131 – zajištění stavební jámy v rámci stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, Pardubice“ po
celou dobu jejich fyzické a právní životnosti.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1737/8, p.p.č. 1737/15, p.p.č. 1740/6, p.p.č.
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2605/56, p.p.č. 1736, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Pardubická Rozvojová, a.s., IČO
05815614, spočívajícího v právu strpět umístění 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem
objektu SO 131 – zajištění stavební jámy v rámci stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ,
Pardubice“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech
pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch
společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká
879/59, PSČ 19600, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za
jednorázovou náhradu dle návrhu žadatele ve výši 500,-Kč + DPH spočívající v uložení a provozování
vodovodu a kanalizace za podmínky úpravy trasy inženýrské sítě tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými
stromy a jejich kořenovým systémem. Ke smlouvě o zřízení služebnosti bude žadatelem doložen
geometrický plán na zaměření rozsahu služebnosti.
Zřízení věcného břemene je poskytováno v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č.
131/52, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, jako
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za jednorázovou náhradu dle návrhu
žadatele ve výši 500,-Kč + DPH spočívající v uložení a provozování vodovodu a kanalizace.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1,
p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1058/1,
p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 1059/1, vše v k.ú. Svítkov,
ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice –
Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč/pozemek+
DPH, spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v rámci akce
„Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“.
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Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č.
1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č.
1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č.
751/3, p.p.č. 1059/1, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s., IČO 60108631, se spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v
rámci akce „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 8. 2022

Návrh usnesení č. 042 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2, části pozemku označeného jako
p.p.č. 150/5 o výměře cca 24 m2, vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
Pardubice.

Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 621 o výměře 5.522 m2 v k.ú. Staročernsko z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude ustanovení o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 6.9.2004
ve znění dodatku ze dne 29.6.2016 uzavřené s XXXXXXXXXXXXX na nového vlastníka předmětného
pozemku.
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Návrh usnesení č. 044 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 586/5 o výměře 472 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem
Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po souhlasném vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 341/13 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Černá za Bory
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
pozemku.

Návrh usnesení č. 046 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 354 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé za pozemek a stanovení ceny stromu
nacházejícím se na předmětném pozemku, vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
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Návrh usnesení č. 047 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 28 m2, p.p.č. 195/17 o
výměře cca 38 m2, p.p.č. 341/13 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí
pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Návrh usnesení č. 048 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 m2, v k.ú. Mnětice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se
sídlem Chrudim, Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 537 01, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o pachtu zemědělských
pozemků uzavřenou se společností EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752.

Návrh usnesení č. 049 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 180/1 o výměře 148 m2, p.p.č. 179/42 o výměře
244 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Návrh usnesení č. 050 nebyl přijat

(pro 0, proti 9, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh směny pozemku označeného jako p.p.č. 2906/4 o výměře 93 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX za část pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře cca 350 m2 k.ú. Pardubice
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ve vlastnictví statutárního města Pardubice, s finančním doplatkem dle znaleckého posudku č.
45/2019 o ceně v čase a místě obvyklé ve výši 1.000,-Kč/m2 ve prospěch statutárního města
Pardubice. Výměra výše uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.

2
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP
Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6315/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti TTC MARCONI
s.r.o., IČ 48591254, Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10, týkající se rozšíření stávajícího
dodaného zařízení KONOST-DOT o integraci do digitální radiové sítě městské policie s nabídkovou
cenou 607 600,00 Kč bez DPH, tedy 735 196,00 Kč s DPH. (Vliv na rozpočet ANO, kryto položkou
rozpočtu – integrace dopravní systém – radiová síť města – vlastní zdroje 8 200 tisíc Kč).

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6316/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti Retia a.s., IČ
25251929, Pražská 341, 530 02 Pardubice, týkající se modernizace a rozšíření stávajícího dodaného
zařízení REDAT o integraci do digitální radiové sítě městské policie s nabídkovou cenou 359 392,40
Kč bez DPH, tedy 434 864,80 Kč s DPH. (Vliv na rozpočet ANO, kryto položkou rozpočtu – integrace
dopravní systém – radiová síť města – vlastní zdroje 8 200 tisíc Kč).
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3
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - MpP
Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice
- bez doplňujících informací

Rozprava:
V rámci tohoto byly diskutovány otázky přímo nesouvisející s projednávaným bodem, ale obecně
s činností Městské policie Pardubice.
V. Ulrych
- otevřel problematiku dodržování veřejného pořádku na Pernštýnském náměstí. Poděkoval za
uplynulý víkend, kdy se situace zlepšila, k čemuž přispěla i přítomnost stálé hlídky. Dotázal se,
co by se z pohledu ředitele městské policie dalo udělat proto, aby byl veřejný pořádek více
dodržován.
- vznesl dotaz, zda by se městská policie mohla zaměřit na hlučný průjezd motorových vozidel
v nočních hodinách centrem města (tuningová vozidla, motorkáři apod.) např. měřením
rychlosti.
- dále upozornil na problém s podáváním alkoholu mladistvým v určitých podnicích ve městě.
Reagoval R. Hübl:
- k problematice dodržování veřejného pořádku uvedl, že došlo k výraznému posílení služeb
Policie ČR, nicméně úplný klid zajistit nelze. Problematika souvisí s uvolněním opatření i
s otevírací dobou předzahrádek, nejedná se o problém pouze Pernštýnského náměstí, ale
celého města.
Primátor M. Charvát doplnil, že bude jednáno s provozovateli podniků, do řešení budou
zapojeni i starostové městských obvodů.
- k problematice podávání alkoholu mladistvým uvedl, že tento problém řeší strážníci MP v
letních měsících téměř denně. Poukázal na těžké prokazování, v prokázaných případech se
vždy řeší i odpovědnost obsluhy. Potvrdil dobrou spolupráci s odd. OSPOD.
- dále blíže objasnil problematiku hlídání nočního průjezdu vozidel.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6317/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Zakoupení 2 ks osobních automobilů Škoda Karoq –Ambition, 1,5
TSI, 110 kW, automatická převodovka od firmy AUTO DRYML a. s., Generála Svobody 658, 533 51
Pardubice Rosice IČ 27528464, za kupní cenu 1 177 622,62 Kč včetně DPH.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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uzavřít kupní smlouvu na dodání 2 ks osobních automobilů Škoda Karoq –Ambition, 1,5 TSI, 110
kW, automatická převodovka od firmy AUTO DRYML a. s., Generála Svobody 658, 533 51 Pardubice
Rosice IČ 27528464, za kupní cenu 1 177 622,62 Kč včetně DPH.

4
Vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budovu radnice
Zpravodaj: Jan Hrabal, zastupitel města
- požádal o podporu předloženého návrhu.

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6318/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
vyvěšení státní vlajky Ukrajiny dne 24. srpna 2021 při příležitosti oslav 30 let od vyhlášení
mezinárodně uznané nezávislosti Ukrajiny na budově radnice a ukládá Magistrátu města Pardubic
tuto vlajku vyvěsit.

5
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb (Mobilní zeleň)
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6319/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb (Mobilní zeleň), v platném znění, mezi
statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice-Staré
Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na základě něhož se upravuje rozmístění
květináčů dle reálného plnění a prodlužuje doba trvání smluvního vztahu o jeden rok, tj. do
31.12.2023. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb (Mobilní zeleň)), v platném znění, mezi
statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice-Staré
Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění,
které je přílohou tohoto usnesení.
Z: Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora
T: 30.9.2021

6
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6320/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na území města, s provozovatelem
kolektivního systému společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140
00, IČ: 272 57 843, která je přílohou tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na území města, s provozovatelem
kolektivního systému společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140
00, IČ: 272 57 843, která je přílohou tohoto usnesení.
T.: 30. 9. 2021
Z.: Ing. Martin Charvát, primátor města
Ing. Míča, ved. OŽP

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6321/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
převedení povinností zpětného odběru vyplývající pro město ze Smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené se
společností ELEKTROWIN a.s. na akciovou společnost Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se
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sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. „Oznámení o převedení povinností zpětného
odběru ze strany obce na třetí osobu“ je přílohou tohoto usnesení.

7
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6322/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-056 „U Divadla 828 - V. NP sanace kanceláří - realizace“ dodavateli
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Pardubice, Ostřešany 320, PSČ 530 02, IČO: 25968203, s
nabídkovou cenou 3.698.387,97 Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6323/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-055 „Rekonstrukce zastávek MHD Štrossova - směr centrum a
Štrossova - směr z centra“ dodavateli BAUSET CZ, a.s., IČO: 63217139, s nabídkovou cenou
3.455.265,06,- Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6324/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-041 „Rámcová smlouva – truhlářské práce“ dodavateli Petr Bulíček,
IČO: 45511934, s nabídkovou cenou uvedenou v souhrnu cenové nabídky, který je přílohou tohoto
usnesení. Maximální limit čerpání do 4 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy, tj. 2 roky.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6325/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-043 „BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT - PD“ dodavateli HMP
top s.r.o., IČO: 27502180, s nabídkovou cenou 378.000,- Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6326/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-059 „BD Na Záboří 223 sanace obvodového pláště a výměna oken - aktualizace PD“ dodavateli PRODIN a.s., K Vápence
2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161 s nabídkovou cenou 242.000,- Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6327/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-57 ze dne 4.11.2019 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 30.4.2020 uzavřené mezi zhotovitelem VECTURA Pardubice, s.r.o., IČO: 030 20
223 a objednatelem statutárním městem Pardubice, IČO: 00274046, na zpracování projektové
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov PD“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy č. OMI-VZMR-2019-57 ze dne 4.11.2019 ve znění dodatku č. 1
ze dne 30.4.2020 uzavřené mezi zhotovitelem VECTURA Pardubice, s.r.o., IČO: 030 20 223 a
objednatelem statutárním městem Pardubice, IČO: 00274046, na zpracování projektové
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov –
PD“.
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI
T: 30.9.2021

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6328/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst.
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci nadlimitní veřejné
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-014 "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ zadané v
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 a to na základě
změnových listů č. 5 - 6 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 3 - 5 pro stavební objekt
Centrální polytechnické dílny, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s
dodavatelem „Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města
Pardubic“ (vedoucí společník Metrostav a.s., Praha, IČO: 00014915 a společník Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361), s cenou víceprací ve výši 2.939.057,17 Kč bez DPH a
cenou méněprací ve výši – 3.477.790,82 Kč bez DPH.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 s dodavatelem „Společnost pro výstavbu
Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic“ (vedoucí společník Metrostav a.s.,
Praha, IČO: 00014915 a společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361), v
rámci realizace akce "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“, na základě
změnových listů č. 5 - 6 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 3 - 5 pro stavební objekt
Centrální polytechnické dílny, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou
dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši -538.733,65 Kč bez DPH.
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI
T: 30.9.2021

8
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací
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Rozprava:
V. Ulrych vznesl dotaz k návrhu č. 003 a to, po jaké době je opravována fasáda na MŠ Gebauerova.
→ informaci od odboru majetku a investic zajistí M. Charvát.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6329/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-058 „MŠ
Grusova - oprava potravinového výtahu“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• Petr Voříšek, IČO: 67477593
• Bedřich Musil, IČO: 12574775
• Miroslav Karásek, IČO: 64819493
• TRIPLEX servis s.r.o., IČO: 28854250
• VÝTAHY - POLÁK s.r.o., IČO: 27468941
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-058 „MŠ Grusova - oprava potravinového výtahu“ hodnotící komisi v
tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Vratislava Šišková - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6330/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-047
„Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravny jídel - PD“ níže uvedené
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• MIVA agency s.r.o., IČO: 28823028
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960
• astalon s.r.o., IČO: 27542009
• PRODIN a.s., IČO: 25292161
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-047 „Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a
přípravny jídel - PD“ hodnotící komisi v tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Libor Gruber - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6331/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-048 „MŠ
Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k
podání nabídky:
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409
• ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO: 47450347
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960
• HMP top s.r.o., IČO: 27502180
• astalon s.r.o., IČO: 27542009
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-048 „MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD“
hodnotící komisi v tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Libor Gruber - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6332/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-049 „MŠ
E. Košťála - zřízení třídy - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960
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• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180
• PRODIN a.s., IČO: 25292161
• Sinc s.r.o., IČO: 28814878
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-049 „MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD“ hodnotící komisi v tomto
složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Libor Gruber - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6333/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-060 „ZŠ
Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání
nabídky:
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859
• BAUSET CZ, a.s., IČO: 63217139
• MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203
• MARHOLD a.s., IČO: 15050050
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-060 „ZŠ Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch“ hodnotící
komisi v tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI.

9
Smlouva o výpůjčce - Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6334/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací města Památník Zámeček Pardubice,
příspěvková organizace, IČ 09812806, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré Město,
530 02 Pardubice, předmět výpůjčky:
- část pozemku označeného jako p.p.č. 169/2, v k.ú. Pardubičky, obci Pardubice, dle zákresu a
půdorysu, jež jsou přílohou usnesení, doba výpůjčky určitá - 7 let.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 15.9.2021

10
Nebytové prostory - souhlas pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní
smlouvy (NP v čp. 129, ul. Chemiků)
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- uvedl, že záměr udělení souhlasu bude zveřejněn. V případě, že se nepřihlásí žádný uchazeč,
bude město postupovat dle navrženého usnesení.

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6335/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy
uzavřené dne 3.7.1996 týkající se prostoru sloužícího podnikání, označeného jako nebytový
prostor č. 218, nacházejícího se v přízemí budovy čp. 129 ul. Chemiků, která je postavená na
pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 5217, k.ú. a obec Pardubice,
část obce Polabiny, z pana XXXXXXXXXXXXX, na společnost REHAMEDICA Žacléř, a.s., IČ 082 08
778, se sídlem J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř a udělení tohoto souhlasu, neobdrží-li město k
záměru po dobu jeho zveřejnění vyjádření jiného zájemce ani jeho nabídku.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zveřejnit záměr a po uplynutí doby zveřejnění udělit souhlas podle bodu
I. neobdrží-li město k záměru po dobu jeho zveřejnění vyjádření jiného zájemce ani jeho nabídku.
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Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 3.9.2021

11
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6336/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp.
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX,
na dobu určitou – do 31. 8. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za
nájemné ve výši 2. 341,-- Kč /1měsíc.
Jedná se o byt zvláštního určení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6337/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (59 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul.
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do
31. 8. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 4. 129,-- Kč
/1měsíc.
Jedná se o byt zvláštního určení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6338/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (32,36 m2), v domě čp.
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX,
na dobu určitou – do 31. 8. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za
nájemné ve výši 2. 128,-- Kč /1měsíc.
Jedná se o byt zvláštního určení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6339/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (59,35 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul.
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 8. 2022, s automatickým
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 4. 155,-- Kč /1měsíc.
Jedná se o byt zvláštního určení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6340/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul.
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ:
63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
5. 756,-- Kč /1měsíc.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6341/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (56,60 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul.
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Sociální služby města Pardubic, IČ: 75090970, se
sídlem Kpt. Jaroše 726, Pardubice, PSČ 530 02, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 5. 608,-- Kč
/1měsíc.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6342/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 8. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar.
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX,
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 9. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar.
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+kk, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul.
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 9. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar.
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul.
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

12
Startovací bydlení pro mladé 2021
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6343/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
vyčlenění 25 bytů pro účely Startovacího bydlení pro mladé na rok 2021 uvedených v tabulce, která
je přílohou této zprávy.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zahájit přípravné práce vedoucí k přidělení startovacích bytů vybraným
zájemcům. Harmonogram prací Startovacího bydlení 2021 je uveden v důvodové zprávě této
zprávy.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

13
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6344/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze
usnesení.
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14
Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS
na centrální dodávky produktů Oracle - OIT
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6345/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy na dodávky produktů Oracle s dodavatelem Solutia, s.r.o., Vršovická 1461/64,
101 00, Praha 10, IČO 27127982, s nabídkovou cenou 122.741,54 Kč bez DPH (148.517,26 Kč včetně
DPH), v souladu s rozhodnutím centrálního zadavatele - Ministerstva vnitra ČR o výběru dodavatele
ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zavedeného
dynamického nákupního systému (DNS) na centrální dodávky produktů Oracle. Smlouva tvoří
přílohu tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu na dodávky produktů Oracle s dodavatelem Solutia, s.r.o., Vršovická 1461/64, 101
00, Praha 10, IČO 27127982, s nabídkovou cenou 122.741,54 Kč bez DPH (148.517,26 Kč včetně
DPH).
Z: vedoucí odboru informačních technologií
T: 30.9.2021

15
Bytové družstvo Poseidon
(tento bod byl projednán za bodem č. 17)
U projednání bodu byl přítomen Aleš Uchytil, vedoucí právního odd. KT
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- upřesnil, že předložená zpráva reaguje na písemné dotazy členů bytového družstva Poseidon,
řádná zpráva k rozhodnutí zastupitelstvu města v této věci bude předložena na říjnové
zasedání ZmP.
Aleš Uchytil - provedl členy rady jednotlivými návrhy usnesení a seznámil s historií problematiky BD
Poseidon. Uvedl, že při prověřování souvislostí se ukázalo, že před dvaceti lety nebyl zveřejněn záměr
uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, což je činí neplatné. To potvrzuje i právní stanovisko
advokátní kanceláře KVB. Z tohoto stanoviska dále vyplývá, že lze uzavřít smlouvy nové za původních
podmínek.
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Rozprava:
Proběhla široká diskuse členů rady k této problematice, zejména o tom, zda je dnes nutné hlasovat
o všech předložených návrzích.
Na základě připomínek vznesených v průběhu rozpravy předkladatel zprávy J. Mazuch stáhl návrh
usnesení č. 001 a následně i návrh č. 003.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6346/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Bere na vědomí
informaci Odboru majetku a investic ze dne 21. 7. 2021 ve věci otázky zveřejnění záměru uzavření
smluv o smlouvách budoucích mezi městem Pardubice a BD POSEIDON, která tvoří přílohu tohoto
usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby informovalo Bytové družstvo POSEIDON, IČ:
25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o informaci
Odboru majetku a investic k otázce zveřejnění záměru.
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka
T.: 31. 8. 2021

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6347/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Konstatuje
že schválení uzavření smluv o smlouvách budoucích (včetně smluv kupních), jejichž předmětem je
převod spoluvlastnických práv města Pardubice na bytových jednotkách vymezených v domech č.p.
2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí (dále jen „dům“), stojících na pozemcích parc. č. st.
10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 (dále jen „pozemek“), vše v obci a k.ú. Pardubice, spolu
se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku, spadá do pravomoci
zastupitelstva obce dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Uzavřením předmětných smluv o smlouvách budoucích a smluv kupních se bude zastupitelstvo
zabývat na svém zasedání konaném v měsíci říjnu 2021.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby sdělilo informaci dle bodu I. tohoto usnesení na
vědomí Bytovému družstvu POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice.
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka
T.: 31. 8. 2021
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Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6348/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Konstatuje
že založení společenství vlastníků jednotek za účelem správy domu č.p. 2737, 2738, 2739, 2740,
Zelené Předměstí, stojících na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025
(dále jen „pozemek“) a pozemku, to vše v obci a k.ú. Pardubice, spadá do samostatné pravomoci
zastupitelstva obce dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení). Založením předmětného společenství vlastníků jednotek se bude zastupitelstvo zabývat na
svém zasedání konaném v měsíci říjnu 2021.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby sdělilo informaci dle bodu I. tohoto usnesení na
vědomí Bytovému družstvu POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice.
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka
T.: 31. 8. 2021

Návrh usnesení č. 001 byl stažen

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
stanovisko k některým aspektům prodeje spoluvlastnického podílu Města Pardubice na bytových
jednotkách, společných částech domu a pozemku ze dne 3. 6. 2021 vypracovaného KVB advokátní
kanceláří s.r.o., které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Návrh usnesení č. 003 byl stažen

I. Rada města Pardubic
Bere na vědomí
zprávu interního auditora ze dne 9. 8. 2021, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby zaslalo zprávu interního auditora ze dne 9. 8. 2021 na
vědomí Bytovému družstvu POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice.
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka
T.: 31. 8. 2021
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16
VIII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- upozornil na novou důvodovou zprávu k návrhu č. 012, kterou členové RmP obdrželi
v průběhu jednání elektronicky od vedoucího ekonomického odboru O. Nečase.

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6349/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 265. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 47,1 tis. položka 41. "Dotace
MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Dotace MZe - hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6350/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,0
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Urbact - Tech Revolution" na položku 415. "Dotace od
mezinárodních institucí - Urbact - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč
356,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Urbact - Tech Revolution" na položku 415. "Dotace
od mezinárodních institucí - Urbact - Tech Revolution" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6351/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 267. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2
000,0 tis. z položky 23. "OŠKS - předopokládaná výše příspěvku na dojíždějící žáky" na položku 41.
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"Převody mezi rozpočty obcí - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu).

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6352/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 268. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17 523,9 tis. položka 41.
"Dotace MF - kompenzační bonus SR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6353/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 269. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24.
"Přijaté splátky - TJ Synthesia Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Vratky minulých období" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6354/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 353,5 tis. položka 41.
"Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,5 tis. položka 41.
"Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 386,3 tis. položka 41.
"Dotace MŠMT - ZŠ npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
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IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,2 tis. položka 41.
"Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6355/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 271. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace
MK - COK - kulturní aktivity - aniLAB" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Dotace MK - COK - kulturní aktivity - aniLAB" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/6356/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 272. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 737,4 tis. položka 41.
"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve
stejné výši.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 272. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41.
"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka)
ve stejné výši.

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/6357/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 273. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč
828,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MMR - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované
územní investice" na položku 41. "Dotace MMR - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní
investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
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Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/6358/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 274. Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 500,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova-rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje
položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 011
Přijaté usnesení č. R/6359/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 275. Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši 75 tis. Kč z
kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ Br. Veverkových-rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).

Číslo návrhu: 012
Přijaté usnesení č. R/6360/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 276. Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 130,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ Prodloužená - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 013
Přijaté usnesení č. R/6361/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
550,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Lexova, Sokolovská, A.Krause 2338-2345 - výměna
vodovodních přípojek" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy volných BJ - PD" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
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Číslo návrhu: 014
Přijaté usnesení č. R/6362/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 7,0 tis.
z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje
položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
stejné výši.

Číslo návrhu: 015
Přijaté usnesení č. R/6363/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového domu pro muže Milheimova" na běžné
výdaje položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku
a investic).

Číslo návrhu: 016
Přijaté usnesení č. R/6364/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 280. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 246,7 tis. položka 41.
"Dotace MPSV - provoz sociálních služeb" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Dotace MPSV - provoz sociálních služeb" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné
výši.

Číslo návrhu: 017
Přijaté usnesení č. R/6365/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 281. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 259,0 tis. položka 41.
"Dotace MK - COK - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Dotace MK - COK - Electroconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 281. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 417,0 tis. položka 41.
"Dotace MK - COK - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Dotace MK - COK - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši.

17
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- stručně okomentoval navržená usnesení.

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6366/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., IČ 65399447,
Krakovská 1695/21, Praha, na uspořádání 10. celostátního shromáždění Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky, ve výši Kč 30,0 tis. z rezervy Rady města Pardubic.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6367/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
rozpočtové opatření č. 263. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0
tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Provoz městské policie vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné
výši.

18
Městské slavnosti Pardubice 2021 - podzimní část
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6368/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2021 konané ve
dnech 8. - 9. 10. 2021 mezi statutárním městem Pardubice a Radkem Mašíkem, IČ 72776188, se
sídlem Počaply 114, 533 04 Sezemice (není plátce DPH). Znění smlouvy je přílohou tohoto
usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zajištění podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2021 konané ve
dnech 8. - 9. 10. 2021 mezi statutárním městem Pardubice a Radkem Mašíkem, IČ 72776188, se
sídlem Počaply 114, 533 04 Sezemice (není plátce DPH), ve znění, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Ing. Martin Charvát
T: 7. 10. 2021

19
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- stručně okomentoval předložený materiál.

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6369/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na realizaci projektu Jazzconnexion
2021 mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ:
70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, jako poskytovatelem dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto
usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11,
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.
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Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
T: 31.10.2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6370/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč na realizaci projektu Textconnexion
2021 mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ:
70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, jako poskytovatelem dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto
usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11,
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
T: 31.10.2021

20
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (Program valné hromady)
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- stručně okomentoval předložený materiál.

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6371/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
konání řádné valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476,
se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice dne 20. 8. 2021. Pozvánka včetně
programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy.
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Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6372/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Pověřuje
v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 pana Miroslava Čadu k
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO
PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476 s datem konání dne 20. 8. 2021.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6373/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ukládá
zástupci města na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ
601 12 476 s datem konání dne 20. 8. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu
valné hromady takto:
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle
pozvánky na tuto valnou hromadu,
2. hlasovat u bodu č. 3 programu pro přijetí nového znění čl. 19 a čl. 23 stanov společnosti HC
DYNAMO Pardubice a.s. dle pozvánky na tuto valnou hromadu.
T: 20. 8. 2021
Z: Jan Mazuch

21
Rozhodnutí jediného akcionáře ve společnosti Služby města Pardubic a.s. (pronájem
nebytových prostor)
STAŽENO
22
Smlouva o poskytnutí podpory - Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- stručně okomentoval předložený materiál.

Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6374/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Pověřuje
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie ke
všem úkonům spojených s administrací projektu „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova“ v
systému agendového informačního systému SFŽP. Pověření je nedílnou součástí tohoto usnesení a
bude vždy přikládáno jako povinná příloha k žádosti o dotaci (viz příloha usnesení č.1).
II. Rada města Pardubic
Ukládá
podepsat jménem města pověření dle bodu I. usnesení
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
T: 31.8.2021
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Smlouvu č. 3204200007 o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky podporovaného z Norských fondů
2014-2021 na projekt „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova“. Smlouva je přílohou č.2
tohoto usnesení.
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
Uzavřít smlouvu č. 3204200007 o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a
změna klimatu“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky podporovaného z Norských
fondů 2014-2021 na projekt „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova“ mezi statutárním
městem Pardubice jakožto příjemce podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha11, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor
T: 31.8.2021

23
Źádosti o dotace
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- stručně okomentoval předložený materiál.
Rozprava:
Na základě vzneseného dotazu k návrhu č. 002 J. Mazuch upřesnil lokality určené pro náhradní
výsadbu:
Lokalita 1 - Blahoutova za domem 624-632 (vedle MŠ Srdíčko) p.č. 409/82
Lokalita 2 - Blahoutova za domem 607- 612 (vnitroblok) p.č. 409/76
Lokalita 3 - Blahoutova před domem 607-612 (naproti penzionu) p.č. 409/78, 409/73
Lokalita 4 - U hřiště "Kunětická Hora" p.č. 409/32
Lokalita 5 - U restaurace Signal p.č. 409/20.
Co se týče konkrétních dřevin → bylo doporučeno obrátit se přímo se starostu MO Pardubice III.
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6375/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z Hasičského fondu Nadace Agrofert v celkové výši
50 000,- Kč na pořízení termokamery pro JSDH Pardubice - Hostovice.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6376/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stromů na území Městského obvodu Pardubice III –
sídliště Dubina“, jež může dosáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů z výzvy č. 4/2021 v rámci
Národního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové předpokládané náklady projektu jsou odhadnuty na částku 250 000,- Kč. Projekt bude
realizován a financován prostřednictvím rozpočtu Městského obvodu Pardubice III.
II. Rada města Pardubic
Pověřuje
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie k
elektronickému podpisu žádosti o dotaci v systému agendového informačního systému SFŽP a
výkonu úkonů s touto pozicí spojených. Pověření je nedílnou součástí tohoto usnesení a bude
přiloženo jako povinná příloha k žádosti o dotaci (viz příloha usnesení).
III. Rada města Pardubic
Ukládá
podepsat jménem města pověření dle bodu II. usnesení
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
T: 31.10.2021
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie podat
jménem města žádost o dotaci v elektronickém prostředí agendového informačního systému SFŽP
(AIS).
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie
T: 31.10.2021

24
Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství
zřizovaných statutárním městem Pardubice
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- upozornil, že součástí zprávy jsou přílohy s citlivým obsahem, které členové RmP obdrželi
e-mailem. Na základě dotazu M. Charváta potvrdil, že ZŠ Montessori je personálně pokryta.
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Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6377/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Určuje
s účinností od 01.09.2021 plat dle návrhu:
Mgr. Daniele Ročkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Pardubice,
A. Krause 2344;
Mgr. Bc. Jarmile Staňkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží
Závodu míru 1951;
Mgr. Leoši Šebelovi, MBA, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Bratranců
Veverkových 866;
Mgr. Janu Václavíkovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Montessori Pardubice, p.o.

25
Souhlas zřizovatele - Šablony III
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6378/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
s realizací projektu ZŠ Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 a s čerpáním finanční podpory z
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz
příloha).

26
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu
Obědy pro děti
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6379/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 34.300,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, za účelem uhrazení stravného
pro 6 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
oznámit Základní škole Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, udělení souhlasu s přijetím účelové
určeného finančního daru 34.300,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 6 žáků v
období od 1.9.2021 do 30.6.2022.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6380/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 58.380,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 2258, za účelem uhrazení stravného pro 9
žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
oznámit Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258, udělení souhlasu s přijetím účelově
určeného finančního daru 58.380,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 9 žáků v
období od 1.9.2021 do 30.6.2022.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6381/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 74.612,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, za účelem uhrazení
stravného pro 12 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, udělení souhlasu s přijetím účelově
určeného finančního daru 74.612,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 12 žáků v
období od 1.9.2021 do 30.6.2022.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6382/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 41.160,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, za účelem uhrazení stravného
pro 7 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Bere na vědomí
oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, udělení souhlasu s přijetím účelově
určeného finančního daru 41.160,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 7 žáků v
období od 1.9.2021 do 30.6.2022.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6383/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 59.192,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Pardubice, Artura Krause 2344, za účelem
uhrazení stravného pro 11 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
oznámit Základní škole a mateřské škole Pardubice, Artura Krause 2344, udělení souhlasu s
přijetím účelově určeného finančního daru 59.192,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení
stravného pro 11 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
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Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6384/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 65.048,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, za účelem uhrazení stravného pro 11
žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
oznámit Základní škole Pardubice, Štefánikova 448, udělení souhlasu s přijetím účelově určeného
finančního daru 65.048,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ:
24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 11 žáků v období od
1.9.2021 do 30.6.2022.

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6385/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Uděluje
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 39.585,- Kč od Women for Women,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti
prostřednictvím Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, za účelem uhrazení stravného
pro 6 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
oznámit Základní škole Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, udělení souhlasu s přijetím účelově
určeného finančního daru 39.585,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 6 žáků v
období od 1.9.2021 do 30.6.2022.

27
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6386/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
se zapojením Mateřské školy Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 do projektu
Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji
financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s
finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního programu „Potravinová a
materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha).

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6387/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
se zapojením Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448, 530 09 Pardubice, IČO:
70944849, do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v
Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního
programu „Potravinová a materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha).

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6388/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
se zapojením Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89, Popkovice, 530
06 Pardubice, IČO: 75018306, do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve
vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z
Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha).

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6389/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
se zapojením Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350,
530 06 Pardubice, IČO: 75018225, do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve
vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové
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a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z
Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha).

28
Zahraniční služební cesta - Francie
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6390/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
zahraniční služební cestu náměstka primátora města Pardubic Ing. Petra Kvaše do francouzského
města Saumur ve dnech 4. 10. – 7. 10. 2021.

29
Záležitosti komisí RmP
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora
- bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6391/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Jmenuje
pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (ODS) členem Komise pro bytové a nebytové prostory Rady města
Pardubic.
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30
Diskuse
Jiří Rejda
- pochválil pokládku asfaltu na křižovatce v ulici S. K. Neumanna a zároveň uvedl, že je třeba
odstranit nedostatky ve vodorovném dopravním značení.
- primátora M. Charváta požádal o svolání jednání s vedením společnosti SmP – Odpady a.s.
ohledně budoucnosti areálu v Dražkovicích a o jeho přizvání jako starosty MO Pardubice V
k tomuto jednání.
- dále požádal o svolání školení krizového řízení pro starosty městských obvodů k ujasnění
jejich povinností v případě požárů, případně jiných krizových situací.
→ zajistí tajemník úřadu M. Zitko ve spolupráci s krizovým oddělením.
Vít Ulrych
- upozornil na dva kruhové objezdy, jejichž zeleň byla napadena obalečem jablečným.
Reagoval J. Rejda – upřesnil, že MO Pardubice V, na jehož území se napadené objezdy
nacházejí, o problému ví a řeší ho účinným postřikem.

Schůze byla ukončena v 11:55 hodin

……………………………………………
Martin C h a r v á t
primátor města Pardubic
Ověřovatelé:

………………………..………………….
Tomáš P e l i k á n

……………………………………………….
Ludmila M i n i s t r o v á

__________________________________________________________________________________
Pardubice dne 19.08.2021
(Jména jsou uváděna bez titulů)
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP
Celkem 74 stran originálu zápisu
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