Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis ze 76. řádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 25.01.2021 od 10:00 hodin
formou videokonference
Přítomni:
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda,
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych

Radim Jelínek, vedoucí KP
Michal Zitko, tajemník
Věra Netolická, interní audit

I.
Schválení programu jednání
Program 76. řádné schůze RmP dne 25.01.2021 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1)

1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty
P:

Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Kudrnová Romana, odbor majetku a investic

2. 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

3. Zmocnění SmP a.s. k uplatnění třídící slevy za ukládání komunálního odpadu města Pardubic na
skládku
P:

Nadrchal Jan, náměstek primátora

Z:

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

4. Rekonstrukce mostu M 117-nadjezd Kyjevská-Manažer projektu - STAŽENO
P:

Nadrchal Jan, náměstek primátora

Z:

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie
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5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS
P:

Nadrchal Jan, náměstek primátora

Z:

Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

6. Veřejné zakázky KT
P:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

Z:

Marek Petr, kancelář tajemníka

7. Nanoroušky - další postup
P:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

Z:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

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

Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic

Z:

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic
Pilař Martin, odbor majetku a investic

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

Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic

Z:

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic
Pilař Martin, odbor majetku a investic

10. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení
P:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

Z:

Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

11. Dodatek k rámcové smlouvě o financování projektu SFDI - kamerový systém - STAŽENO
P:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

Z:

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie

12. 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

13. Hospodaření v městských lesích za rok 2020 a plán činností na rok 2021
P:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí

Z:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí
Linhart Karel, odbor životního prostředí

14. P a c h t – kanalizace v ul. Na Spravedlnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
P:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí

Z:

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí
Horáčková Strnadová Markéta, odbor životního prostředí
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15. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

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

16. Výroční zpráva komise pro sociální a zdravotní věci
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí
Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí

17. Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 - porušení rozpočtové kázně
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

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

18. Zvýšení nájemného o roční míru inflace
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Koblížková Jana, odbor majetku a investic

19. Záležitosti komisí RmP
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Kutálková Lucie, kancelář primátora
Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

20. Reklamní spolupráce s regionální televizí V1
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

21. DODATEK SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK pro přepravu na linkách MHD Pardubice
upravující podmínky odbavování cestujících při přechodu na nový odbavovací systém
P:

Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic

Z:

Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic

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

Mazuch Jan, náměstek primátora
Nadrchal Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Denková Monika, odbor ekonomický

23. Výzva Kreativní Česko
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu

24. Diskuse
Informativní zpráva - Plán investičního rozvoje MFA
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s.
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie
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II.
Jmenování ověřovatelů ze 76. řádné schůze RmP dne 25.01.2021
Ověřovateli zápisu ze 76. řádné schůze RmP byli jmenováni

Jan Nadrchal
Vít Ulrych

III.
Pořadí projednávaných zpráv
1
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty
Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise
- Okomentoval doporučené návrhy č. 001 – 003, nedoporučené návrhy 004, 005 a doporučený
záměr prodeje nebytových jednotek – návrhy č. 006 - 009
Rozprava:
- V. Ulrych: doporučil řadit ve zprávě nejdříve doporučené a následně nedoporučené návrhy.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5059/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení souhlasu pronajímatele nájemci společnosti R I T M O veřejná obchodní společnost, IČ 150
51 421, s podnájmem části předmětu nájmu, kterým je prostor sloužící podnikání nacházející se v
přízemí a 1. patře budovy čp. 983 ul. Jana Zajíce, Pardubice, která je postavená na pozemku
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 972, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce
Studánka. Souhlas má být udělen k podnájmu části nebytu č. 207 (jedná se o místnosti č. 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 a č. 230), celková výměra činí 256,88 m2, pro paní Miloslavu
Čihákovou, IČ 129 65 324, se sídlem Erno Košťála 964, 530 12 Pardubice - Studánka, k účelu
provozování chráněné šicí dílny pro osoby, kde jsou zaměstnávány osoby se zdravotním
znevýhodněním.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021
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Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5060/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání o výměře 120 m2 (označený jako
jednotka č. 2225/17), nacházející se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226, 2227, ve vchodě čp.
2225, ul. Jilemnického která je postavená na pozemku označeném jako st.p.č. 4182, k.ú. a obec
Pardubice, část obce Zelené Předměstí s panem The Nguyen Trong, IČ 283 92 965, se sídlem
Valentova 1735/7, Chodov, 149 00 Praha 4, účel nájmu - prodejna smíšené zboží (potraviny – ovoce
a zelenina, drogerie), výše nájemného 1.650,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce
provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5061/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy
uzavřené dne 1.9.2002 týkající se prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v přízemí budovy
čp. 2550 (označené jako objekt občanské vybavenosti), která je
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 5419, k.ú. a obec Pardubice, část
obce Zelené Předměstí, ze spol. Rehabilitace Jiřina Tučková s.r.o., IČ 066 57 061, se sídlem
Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na Mgr. Janu Jedličkovou, IČ 765 14 200
se sídlem 53003 Pardubice - Bílé Předměstí, Holubova 713.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021
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Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
prominutí nájemného (70%) ve výši 4.232,20 Kč bez DPH za období od 1.5.2020 do 30.6.2020 paní
Blance Maňáskové, IČ 266 39 611, se sídlem náměstí Dukelských hrdinů 2232, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice, která je nájemkyní prostoru sloužícího podnikání označ. jako jednotka č. 2087/17,
nacházejícího se v budově čp. 2086, 2087 ul. Čs. Armády, která je postavená na pozemcích
označených jako stavební parcela č.parc.st. 3815, 3816, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené
Předměstí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
prominutí nájemného (100 %) ve výši 1.737,66 Kč bez DPH za období od 1.1.2021 do 28.2.2021
spolku Mydive z.s., IČ 064 19 216, se sídlem Jilemnického 2228, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
který je nájemcem prostoru označeného jako nebyt č. 2315 nacházejícího se v 1.patře objektu č. 23 v
areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec Pardubice,
část obce Zelené Předměstí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zajistit prominutí nájemného podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/5062/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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záměr prodeje jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v 1. podzemním
podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je postavená na pozemku
označeném jako stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci,
Wintrova II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314
stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2 a id. podílu
300/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec
Pardubice, část obce Bílé Předměstí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/5063/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
záměr prodeje jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp.
1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená na pozemku označeném jako stavební
parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu
411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném
jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2 a id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako
st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/5064/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
záměr prodeje jednotky č. 1313/102, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp.
1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená na pozemku označeném jako stavební
parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu
892/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném
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jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2 a id. podílu 892/10000 na pozemku označeném jako
st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/5065/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
záměr prodeje jednotky č. 1314/101, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp.
1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je postavená na pozemku označeném jako stavební
parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu
424/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném
jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2 a id. podílu 424/10000 na pozemku označeném jako
st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 28.02.2021

2
Zpráva komise pro pozemky a reklamu
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise
- Okomentoval návrhy č. 006 (pozemky pro parkoviště spol. Tennis Port Pardubice s.r.o) a
návrh č. 016 (kaple Sv. Trojice).
Rozprava:
- L. Ministrová: vznesla dotaz k nesouhlasnému stanovisku komise u návrhu č. 019 (pozemky
pro budoucí JV obchvat) → reagoval D. Stránský s tím, že KPR souhlasí s názorem OHA a SÚ a
nechce tyto plochy dělit.
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5066/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
změnu smluvní strany u smlouvy o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 4
m x 1,5 m umístěného na části pozemku označeném jako p.p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice ze
společnosti HUFI s.r.o., IČO 25609092, se sídlem Praha 8, Na Košince 5/673, PSČ 18000, na
společnost HUFI studio s.r.o., IČO 63996600, se sídlem Praha 8, Na Košince 5/673, bez změny
obsahu smluvního vztahu.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 4 m x
1,5 m umístěného na části pozemku označeném jako p.p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice se společností
HUFI studio s.r.o., IČO 63996600, se sídlem Praha 8, Na Košince 5/673.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5067/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako
p.p.č. 121/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Popkovice ve veřejném zájmu, Generálnímu ředitelství cel,
organizační složka státu, IČO 71214011, se sídlem 140 00 Praha – Michle, Budějovická 1387/7, na
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 61,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování 2 ks
portálů pro detekci radiace za podmínek stanovených společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.,
IČO 48154938:
-po celou dobu výstavby musí být skrze místa vjezdu, dotčená výstavbou, umožněn průjezd
jednotek IZS a průjezd letištních mobilních mechanizačních prostředků;
-v případě výkopových prací se musí postupovat s maximální opatrností při respektování
stávajících inženýrských sítí a kabelových vedení. V případě pochybností či zjištění nezaměřeného
vedení musí být ihned kontaktován provozovatel letiště.
-v případě poškození stávající infrastruktury musí být poškození odstraněno bez odkladu na
náklady zhotovitele stavby;
-terén, který bude narušen z důvodu výkopových nebo terénních prací musí být uveden do
původního stavu;
-během realizace výstavby nesmí být stavební činností nebo souvisejícím pohybem vozidel,
mobilních prostředků a osob znečištěny okolní zpevněné plochy;
-před zahájením prací musí být odsouhlasen harmonogram prací s provozovatelem letiště;
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-zhotovitel stavby včetně svých subdodavatelů je povinen dodržovat režimová opatření související
se vstupem a vjezdem do neveřejného prostoru letiště (SRA) a postupy/předpisy související s
pohybem v neveřejném prostoru;
-po dokončení realizace stavby předá zhotovitel provozovateli letiště dokumentaci skutečného
provedení díla včetně zaměření v tištěné a elektronické podobě.
Nájemní smlouva bude uzavřena po schválení nájmu orgány Pardubického kraje, po vyjmutí
předmětné části ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO
48154938, a statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku
části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Popkovice ve veřejném zájmu,
s Generálním ředitelstvím cel, organizační složka státu, IČO 71214011.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5068/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
v nájemní smlouvě uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5:
1. změnu účelu nájmu u části pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v k.ú. Lány
na Důlku
z textu „veřejné sítě mobilních telefonů dle normy GSM nebo nástupnické telekomunikační normy
získané nájemcem na základě licence“ na text „veřejné sítě elektronických komunikací",
2. doplnění textu "udělení souhlasu s umístěním a provozováním zařízení jiného provozovatele sítě
elektronických komunikací na předmětu nájmu za stejných podmínek uvedených v nájemní
smlouvě, pokud provozovatel sítě elektronických komunikací je členem koncernu Vodafone Group
plc, a to po předchozím písemném oznámení pronajímateli ",
3. doplnění výpovědních důvodů o text "vznikne naléhavá potřeba pronajímatele z důvodu
realizace výstavby či jiného investičního záměru".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
prodloužení doby nájmu pronajaté části pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v
k.ú. Lány na Důlku společnosti Vodafone Czech Republic a.s, IČO 25788001, se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, do 13. 10. 2028 a změnu výše nájemného, v souladu s
platným zněním Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na
pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice, na částku 300,Kč/m2/rok + DPH ode dne podpisu dodatku k nájemní smlouvě.
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III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181
m2 v k.ú. Lány na Důlku společnosti Vodafone Czech Republic a.s, IČO 25788001.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/5069/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 341/13 o výměře 2 m2 v k.ú. Černá za Bory,
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené
Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem
umístění a užívání mobilní toalety pro řidiče MHD.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 341/13 o výměře 2 m2 v k.ú.
Černá za Bory, se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/5070/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú. Dražkovice společnosti
Pozemky DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 03155480, se sídlem Trojanova 2022/12, Nové Město, 120 00
Praha 2, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření
smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav a přístavby stávající místní komunikace, která
bude napojena na nově navrženou a územním rozhodnutím povolenou obslužnou komunikaci, mj.
na pozemku označeném jako p.p.č. 151/3 v k.ú. Dražkovice pro stavby rodinných domů na
přilehlých pozemcích v předmětné lokalitě.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje

11

odkoupení vybudovaných stavebních úprav a přístavby stávající místní komunikace na pozemku
označeném jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú. Dražkovice, z vlastnictví společnosti Pozemky
DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 03155480, se sídlem Trojanova 2022/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, do
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy a přístavbu stávající
místní komunikace.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú.
Dražkovice se společností Pozemky DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 03155480.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaných stavebních úprav a přístavby stávající místní
komunikace na pozemku označeném jako p.p.č. 514 o výměře 343 m2 v k.ú. Dražkovice, z
vlastnictví společnosti Pozemky DRAŽKOVICE II. s.r.o., IČO 03155480, do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/5071/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 1635/43 o výměře 49 m2 a částí pozemků označených
jako p.p.č. 1635/41 o výměře 400 m2, p.p.č. 1635/42 o výměře 125 m2, vše v k.ú. Pardubice,
společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše
uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode
dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování stavby dopravní infrastruktury odstavného parkoviště.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení vybudovaného parkoviště na pozemku označeném jako p.p.č. 1635/43 o výměře 49 m2
a částech pozemků označených jako p.p.č. 1635/41 o výměře 400 m2, p.p.č. 1635/42 o výměře 125
m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se
sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, do vlastnictví statutárního města
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Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního
úřadu na výše uvedenou stavbu odstavného parkoviště .
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 1635/43 o výměře 49 m2 a částí
pozemků označených jako p.p.č. 1635/41 o výměře 400 m2, p.p.č. 1635/42 o výměře 125 m2, vše v
k.ú. Pardubice, se společností Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 08819149.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaného parkoviště na pozemku označeném jako p.p.č.
1635/43 o výměře 49 m2 a částech pozemků označených jako p.p.č. 1635/41 o výměře 400 m2,
p.p.č. 1635/42 o výměře 125 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Tennis Port
Pardubice s.r.o., IČO 08819149, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/5072/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 Sezemice obchvat“ na pozemcích
označených jako p.p.č. 5163/1 o výměře 417 m2, p.p.č. 5163/10 o výměře 82 m2, p.p.č. 5163/11 o
výměře 54 m2, p.p.č. 5163/4 o výměře 22.694 m2, p.p.č. 5163/6 o výměře 587 m2, p.p.č. 2719/2 o
výměře 159 m2, p.p.č. 5163/7 o výměře 143 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č.
997/8 o výměře 2.289 m2, p.p.č. 1006/11 o výměře 27 m2, p.p.č. 991/1 o výměře 545 m2, p.p.č.
997/1 o výměře 3.897 m2, vše v k.ú. Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, v rozsahu 6.917 m2 dočasného záboru a v
rozsahu 23.977 m2 trvalého záboru, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení souhlasu vlastníka pozemků s trvalým a dočasným vynětím lesních pozemků z PUPFL
(pozemků určených k plnění funkcí lesa) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“, a to pozemků
označených jako p.p.č. 5163/1 o výměře 417 m2, p.p.č. 5163/10 o výměře 82 m2, p.p.č. 5163/11 o
výměře 54 m2, p.p.č. 5163/4 o výměře 22.694 m2, p.p.č. 5163/6 o výměře 587 m2 (trvalý zábor),
částí pozemků označených jako p.p.č. 997/8 o výměře 8 m2, p.p.č. 1006/11 o výměře 27 m2, vše v
k.ú. Pardubice (dočasný zábor) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4.
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III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby „I/36 Sezemice obchvat“ na pozemcích
označených jako p.p.č. 5163/1 o výměře 417 m2, p.p.č. 5163/10 o výměře 82 m2, p.p.č. 5163/11 o
výměře 54 m2, p.p.č. 5163/4 o výměře 22.694 m2, p.p.č. 5163/6 o výměře 587 m2, p.p.č. 2719/2 o
výměře 159 m2, p.p.č. 5163/7 o výměře 143 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č.
997/8 o výměře 2.289 m2, p.p.č. 1006/11 o výměře 27 m2, p.p.č. 991/1 o výměře 545 m2, p.p.č.
997/1 o výměře 3.897 m2, vše v k.ú. Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
vydat souhlas vlastníka pozemků s trvalým a dočasným vynětím lesních pozemků z PUPFL
(pozemků určených k plnění funkcí lesa) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“, a to pozemků
označených jako p.p.č. 5163/1 o výměře 417 m2, p.p.č. 5163/10 o výměře 82 m2, p.p.č. 5163/11 o
výměře 54 m2, p.p.č. 5163/4 o výměře 22.694 m2, p.p.č. 5163/6 o výměře 587 m2 (trvalý zábor),
částí pozemků označených jako p.p.č. 997/8 o výměře 8 m2, p.p.č. 1006/11 o výměře 27 m2, vše v
k.ú. Pardubice (dočasný zábor) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/5073/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1043/8, p.p.č.
1043/13, p.p.č. 1077/3, p.p.č 1077/12 a p.p.č. 1251/1, vše v k.ú. Svítkov, v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 2016-85/2019, ve prospěch organizace Armádní Servisní, příspěvková
organizace, IČO 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, spočívající v
provozování nově vybudovaného horkovodu DN 150 – 50 DN, přičemž k pozemkům označeným
jako p.p.č. 1043/8 a p.p.č. 1043/13 v k.ú. Svítkov se služebnost zřizuje jako vykupitelná ve smyslu
ust. § 1261 OZ. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí u pozemků označených jako p.p.č.
1077/3, p.p.č. 1251/1, p.p.č. 1077/12 v k.ú. Svítkov 300,-Kč/bm + DPH, u pozemků označených jako
p.p.č. 1043/8, p.p č. 1043/13 v k.ú. Svítkov 50,-Kč/bm + DPH. V případě zániku služebnosti bude
organizaci Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, poskytnuta náhrada za zrušení
služebnosti ve výši 592,90 Kč včetně DPH a tato částka bude každoročně povýšená o míru inflace do
doby případného zániku služebnosti.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č.
1043/8, p.p.č. 1043/13, p.p.č. 1077/3, p.p.č 1077/12 a p.p.č. 1251/1, vše v k.ú. Svítkov, v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 2016-85/2019, ve prospěch organizace Armádní Servisní,
příspěvková organizace, IČO 60460580.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/5074/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene - služebnosti a následné zřízení věcného břemene služebnosti na částech pozemků označených jako st.p.č. 4452, p.p.č. 133/36, p.p.č. 133/41, p.p.č.
134/14, p.p.č. 134/73, p.p.č. 134/74, p.p.č. 134/76, p.p.č. 134/84, p.p.č. 207/2, p.p.č. 213/1, p.p.č.
2082/41, p.p.č. 2082/45, p.p.č. 2082/46, p.p.č. 2082/47, p.p.č. 2082/51, p.p.č. 2082/52, p.p.č.
2082/53, p.p.č. 2083/10, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č. 2083/26, p.p.č. 2083/27, p.p.č.
2084/3, p.p.č. 2085/14, p.p.č. 2085/18, p.p.č. 2087/5, p.p.č. 2087/11, p.p.č. 2088/38, p.p.č. 2094/4,
p.p.č. 2095/1, p.p.č. 2095/10, p.p.č. 2095/14, p.p.č. 2095/15, p.p.č. 2096/35, p.p.č. 2524/10, p.p.č.
2583/3, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2583/10, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2589/20, p.p.č. 2644/4, p.p.č. 2644/6,
p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2665/38, p.p.č. 2798/31, p.p.č. 2820/5, p.p.č. 3914/3, p.p.č. 3915/6, p.p.č.
3918/4, p.p.č. 3919, p.p.č. 3920/1, p.p.č. 3926/3, p.p.č.3927/3, p.p.č. 3927/7, p.p.č. 3927/8, p.p.č.
3927/9, p.p.č. 3928/2, p.p.č. 3933, p.p.č. 3934, 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 u pozemku označeného jako st.p.č. 4452 k.ú. Pardubice ve výši 1.500,- Kč/bm+DPH, u
pozemků označených jako p.p.č. 133/36, p.p.č. 133/41, p.p.č. 134/14, p.p.č. 134/73, p.p.č. 134/74,
p.p.č. 134/76, p.p.č. 134/84, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2082/46, p.p.č. 2082/47, p.p.č. 2082/53, p.p.č.
2083/10, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č. 2083/26, p.p.č. 2083/27, p.p.č. 2085/14, p.p.č.
2085/18, p.p.č. 2096/35, p.p.č. 2524/10, p.p.č. 2583/3, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2583/10, p.p.č.
2583/49, p.p.č. 2644/4, p.p.č. 2644/6, p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2665/38, p.p.č. 2820/5, p.p.č. 3914/3,
p.p.č. 3915/6, p.p.č. 3918/4, p.p.č. 3920/1, p.p.č. 3926/3, p.p.č. 3927/7, p.p.č. 3928/2, p.p.č. 3933,
p.p.č. 3934, p.p.č. 3927/8, p.p.č. 3927/9, p.p.č. 207/2, p.p.č.3927/3, p.p.č. 213/1, p.p.č. 2082/45,
p.p.č. 2082/51, p.p.č. 2082/52, p.p.č. 2084/3, p.p.č. 2087/5, p.p.č. 2087/11, p.p.č. 2088/38, p.p.č.
2094/4, p.p.č. 2095/1, p.p.č. 2095/10, p.p.č. 2095/14, p.p.č. 2095/15, p.p.č. 2589/20, p.p.č. 3919,
p.p.č. 2798/31, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívající v uložení a provozování
optického vedení v rámci akce „11010-087456, FTTX-VdF9-E-PA17L-0-1-UR“, za podmínky úpravy
trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po doložení
souhlasných vyjádřeních společností EDERA Group a.s., IČO 27461254, Tomášem Horáčkem, nar.
7.3.1970, trvale bytem Kamenická 365/1, Praha, S T A K O s.r.o., IČO 42228468, Základní školou
Pardubice, Bratranců Veverkových 866, IČO 60159154, Fastport a.s., IČO 27522580, T-Mobile Czech
Republic a.s., IČO 64949681.
Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem po uložení kabelu.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků označených jako st.p.č. 4452, p.p.č.
133/36, p.p.č. 133/41, p.p.č. 134/14, p.p.č. 134/73, p.p.č. 134/74, p.p.č. 134/76, p.p.č. 134/84,
p.p.č. 207/2, p.p.č. 213/1, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2082/45, p.p.č. 2082/46, p.p.č. 2082/47, p.p.č.
2082/51, p.p.č. 2082/52, p.p.č. 2082/53, p.p.č. 2083/10, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č.
2083/26, p.p.č. 2083/27, p.p.č. 2084/3, p.p.č. 2085/14, p.p.č. 2085/18, p.p.č. 2087/5, p.p.č.
2087/11, p.p.č. 2088/38, p.p.č. 2094/4, p.p.č. 2095/1, p.p.č. 2095/10, p.p.č. 2095/14, p.p.č.
2095/15, p.p.č. 2096/35, p.p.č. 2524/10, p.p.č. 2583/3, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2583/10, p.p.č.
2583/49, p.p.č. 2589/20, p.p.č. 2644/4, p.p.č. 2644/6, p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2665/38, p.p.č.
2798/31, p.p.č. 2820/5, p.p.č. 3914/3, p.p.č. 3915/6, p.p.č. 3918/4, p.p.č. 3919, p.p.č. 3920/1,
p.p.č. 3926/3, p.p.č.3927/3, p.p.č. 3927/7, p.p.č. 3927/8, p.p.č. 3927/9, p.p.č. 3928/2, p.p.č. 3933,
p.p.č. 3934, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 04084063, v rámci akce
„11010-087456, FTTX-VdF9-E-PA17L-0-1-UR“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/5075/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 372/1, p.p.č. 2672/6, p.p.č. 2672/4, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch
společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH spočívající v uložení a
provozování sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť – U Stadionu - Hradecká“ za
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým
systémem,
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena po doložení souhlasného
vyjádření OITS OMI MmP, že trasa kabelu není v kolizi s investičními akcemi Revitalizace letního
stadionu a výstavba parkovacího domu v nároží ulice Sukova třída a U Stadionu.
Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem po uložení kabelu.
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. 372/1, p.p.č. 2672/6, p.p.č. 2672/4,
vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, v rámci akce
„Metropolitní optická síť – U Stadionu - Hradecká.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022
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Číslo návrhu: 011
Přijaté usnesení č. R/5076/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na pozemcích
označených jako st.p.č. 7352, p.p.č. 2288, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 2290/4, p.p.č. 2290/6, p.p.č.
2290/29, p.p.č. 2291/4, p.p.č. 2319/1, p.p.č. 2319/17 a na části pozemku označeném jako p.p.č.
2318/51, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch České
republiky, Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha
6, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH, spočívající v uložení komunikační sítě MO ČR
(AČR) v rámci investiční akce města „DUKLA SPORTOVNÍ“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na pozemcích označených jako st.p.č. 7352, p.p.č. 2288, p.p.č. 2290/1, p.p.č.
2290/4, p.p.č. 2290/6, p.p.č. 2290/29, p.p.č. 2291/4, p.p.č. 2319/1, p.p.č. 2319/17 a na části
pozemku označeném jako p.p.č. 2318/51, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, ve prospěch České republiky, Ministerstvo obrany, IČO 60162694, v rámci investiční
akce města „DUKLA SPORTOVNÍ“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 012
Přijaté usnesení č. R/5077/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemku označeném jako p.p.č. 621/5 v k.ú. Rosice
nad Labem, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníka pozemků a pro každého dalšího vlastníka
pozemků označených jako p.p.č. 102/4, p.p.č. 102/6, st.p.č. 249, jehož součástí je stavba č.p. 232,
Rosice, vše v k.ú. Rosice nad Labem, spočívající v právu chůze a jízdy.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemku označeném jako p.p.č.
621/5 v k.ú. Rosice nad Labem, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022
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Číslo návrhu: 013
Přijaté usnesení č. R/5078/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků
označených jako p.p.č. 4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č.
9515-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH,
spočívající v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici
Sedláčkova a Brožíkova z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na
částech pozemků označených jako p.p.č. 4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu
geometrického plánu č. 9515-001/2020, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572, akce "veřejného osvětlení v ulici Sedláčkova a Brožíkova".
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 014
Přijaté usnesení č. R/5079/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 596/17, p.p.č. 598/87, p.p.č. 598/88, p.p.č. 1361/29, p.p.č. 2720/1, vše v
k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH,
spočívající v uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci stavby „Pce, JUDr. Krpaty
2.etapa obnova knn“ za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy
a jejich kořenovým systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem po
uložení kabelu.
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. 596/17, p.p.č. 598/87, p.p.č. 598/88,
p.p.č. 1361/29, p.p.č. 2720/1, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, v rámci stavby „Pce, JUDr. Krpaty 2.etapa obnova knn“.
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 015
Přijaté usnesení č. R/5080/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků
označených jako p.p.č. 117/11, p.p.č. 117/25, p.p.č. 120/4, p.p.č. 120/98, p.p.č. 120/100, p.p.č.
131/28, p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/36, p.p.č. 131/49, p.p.č. 131/51, p.p.č. 131/90, p.p.č. 132/2, p.p.č.
132/3, p.p.č. 132/13, p.p.č. 556/19, vše v k.ú. Trnová, v rozsahu geometrického plánu č. 798002/2019, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH, spočívající
v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici Jožky Jabůrkové
a ul. Pavlova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na
částech pozemků označených jako p.p.č. 117/11, p.p.č. 117/25, p.p.č. 120/4, p.p.č. 120/98, p.p.č.
120/100, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/36, p.p.č. 131/49, p.p.č. 131/51, p.p.č. 131/90,
p.p.č. 132/2, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/13, p.p.č. 556/19, vše v k.ú. Trnová, v rozsahu geometrického
plánu č. 798-002/2019, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, akce
"veřejné osvětlení v ulici Jožky Jabůrkové a ul. Pavlova".
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 016
Přijaté usnesení č. R/5081/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako st.p.č. 785 o výměře 24 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, obč. vybavenost, vše v k.ú Svítkov (dále jen předmět převodu) z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví spolku Omnium, z.s., IČO 22762370, se sídlem
Smetanova 135, Nové Město, 550 01 Broumov.
Smlouva o bezúplatném převodu bude obsahovat závazky ze strany spolku:
1. zrealizovat obnovu kaple - stavby bez čp/če, obč. vybavenost, která je součástí pozemku
označeného jako st.p.č. 785 v k.ú. Svítkov do 10 let ode dne nabytí vlastnického práva k předmětu
převodu, a to pod smluvní pokutou ve výši 900.000,-Kč v případě porušení tohoto závazku.
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2. převést bezúplatně předmět převodu do vlastnictví statutárního města Pardubice, nebude-li
obnova kaple zrealizována do 10 let od nabytí vlastnického práva žadatelem k předmětu převodu.

Číslo návrhu: 017
Přijaté usnesení č. R/5082/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 344 m2 (dle GP č. 94884/2020 p.p.č. 199/6, p.p.č. 199/7, p.p.č. 199/8, p.p.č. 199/11) v k.ú. Semtín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Synthesia, a.s.,
IČO 60108916, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 37/683/20 ze dne 5. 11. 2020 ve výši 1.000,- Kč/m2+
DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na
zpracování znaleckého posudku ve výši 2.800,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za
znalecký posudek.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 239 o výměře 22 m2, p.p.č. 240/1 o výměře
203 m2 (dle geometrického plánu č. 948-84/2020 p.p.č. 240/4), p.p.č. 174/7 o výměře 2 m2 (dle
geometrického plánu č. 879-217/2018 p.p.č. 174/13) a pozemek označený jako p.p.č. 174/10 o
výměře 8 m2, vše v k.ú. Semtín (celkem 235 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
společnosti Synthesia, a.s., IČO 60108916, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, do vlastnictví
statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 38/684/20 ze dne 5. 11. 2020 ve výši 1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.

Číslo návrhu: 018
Přijaté usnesení č. R/5083/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem pozemků označených jako p.p.č. 3707/33 o výměře 45 m2, p.p.č. 3707/34 o výměře 30 m2,
p.p.č. 3707/35 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, pro statutární město Pardubice na dobu neurčitou s
3 měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok za podmínky úhrady za bezesmluvní
užívání ve výši 61,- Kč/m2 za období od 1. 12. 2020 do dne uzavření nájemní smlouvy.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 3707/33 o výměře 45 m2, p.p.č.
3707/34 o výměře 30 m2, p.p.č. 3707/35 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO
70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, do vlastnictví statutární
města Pardubice.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemků označených jako p.p.č. 3707/33 o výměře 45 m2,
p.p.č. 3707/34 o výměře 30 m2, p.p.č. 3707/35 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO
70994234, pro statutární město Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 553/1 o výměře cca 1.280 m2 v k.ú. Nemošice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní
cenu navrženou žadateli ve výši 500,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku žadatelem.
Před uzavřením kupní smlouvy bude vyjmuta předmětná část z nájemní smlouvy uzavřené se
společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406.

Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem části pozemků označených jako p.p.č. 534/2 o výměře 51 m2, p.p.č. 534/3 o výměře 3 m2,
p.p.č. 535/27 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Trnová, XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní dobou, za nájemné 400,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, za účelem dočasného parkování osobních aut.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemků označených jako p.p.č. 534/2 o výměře 51 m2,
p.p.č. 534/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 535/27 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Trnová, s XXXXXXXXXXXXX.
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího bezúplatného věcného břemene a následné zřízení bezúplatného věcného
břemene na pozemcích označených jako st.p.č. 7352, p.p.č. 2288, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 2290/4, p.p.č.
2290/6, p.p.č. 2290/29, p.p.č. 2291/4, p.p.č. 2319/1, p.p.č. 2319/17 a na části pozemku označeném
jako p.p.č. 2318/51, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch
České republiky, Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00
Praha 6, spočívající v uložení komunikační sítě MO ČR (AČR) v rámci investiční akce města „DUKLA
SPORTOVNÍ“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene a následně smlouvu o
zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích označených jako st.p.č. 7352, p.p.č. 2288,
p.p.č. 2290/1, p.p.č. 2290/4, p.p.č. 2290/6, p.p.č. 2290/29, p.p.č. 2291/4, p.p.č. 2319/1, p.p.č.
2319/17 a na části pozemku označeném jako p.p.č. 2318/51, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví
statutárního města Pardubice, ve prospěch České republiky, Ministerstvo obrany, IČO 60162694, v
rámci investiční akce města „DUKLA SPORTOVNÍ“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

3
Zmocnění SmP a.s. k uplatnění třídící slevy za ukládání komunálního odpadu města
Pardubic na skládku
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5084/2021

(pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1)

Rada města Pardubic
Schvaluje
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zmocnění akciové společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803,
Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, k uplatnění 100 % nároku na „třídící slevu“ komunálního odpadu
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zmocnění je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

4
Rekonstrukce mostu M 117-nadjezd Kyjevská-Manažer projektu
STAŽENO

5
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek ORS
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora
- Požádal o podporu všech tří návrhů
Rozprava:
- V. Ulrych: poukázal na chybné datum na str. 13 citlivé přílohy návrhu č. 002 (LS) → bude
opraveno. Dále upozornil na rizika spojená se zadáváním zakázek metodou Design & Build a
uvedl, že vítězný projekt se liší od původního návrhu.
- M. Charvát: informoval, že bude připravena komplexní průřezová zpráva ohledně vývoje
problematiky revitalizace Letního stadionu, ta bude k dispozici zastupitelům na pracovním
semináři plánovaném na 25.02.2021. Následně by mělo rozhodnout ZmP 04.03.2021.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5085/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení "Dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců na období 2 let“,
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí,
je: v rámci dílčí části 1 pro spotřební materiál - XEROX nabídka dodavatele, který je vybrán k
uzavření smlouvy: AKR1 s.r.o., Praha, IČO: 28196449, s předpokládanou nabídkovou cenou ve výši
800.704,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil dodavatel Z+M Partner, spol. s r.o., Ostrava, IČO:
26843935, s předpokládanou nabídkovou cenou ve výši 812.854,-- Kč bez DPH, třetí v pořadí se
umístil dodavatel SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČO: 48153028, s předpokládanou
nabídkovou cenou ve výši 835.232,-- Kč bez DPH; v rámci dílčí části 2 pro spotřební materiál - OKI
nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČO:
48153028, s předpokládanou nabídkovou cenou ve výši 4.896.344,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se
umístil dodavatel Z+M Partner, spol. s r.o., Ostrava, IČO: 26843935, s předpokládanou nabídkovou
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cenou ve výši 5.094.596,-- Kč bez DPH; v rámci dílčí části 3 pro spotřební materiál - ostatní značky
(Canon, Hewlett-Packard, Kyocera, Minolta, Epson) nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření
smlouvy: SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČO: 48153028, s předpokládanou nabídkovou cenou
ve výši 367.012,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil dodavatel AKR1 s.r.o., Praha, IČO:
28196449, s předpokládanou nabídkovou cenou ve výši 382.750,-- Kč bez DPH, třetí v pořadí se
umístil dodavatel Z+M Partner, spol. s r.o., Ostrava, IČO: 26843935, s předpokládanou nabídkovou
cenou ve výši 390.900,-- Kč bez DPH. Předpokládané souhrnné nabídkové ceny v rámci dílčích částí
jsou zpracovány dle předpokládané poptávky zadavatele vyjádřené na základě spotřeby minulých
let. Jednotkové nabídkové ceny spotřebního materiálu tvoří přílohu důvodové zprávy.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5086/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadávané v otevřeném řízení "Revitalizace letního stadionu“, že ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který
je vybrán k uzavření smlouvy: PORR a.s., Praha, IČO: 43005560, s nabídkovou cenou ve výši
313.616.000,-- Kč bez DPH a dobou plnění 94 kalendářních týdnů; druhý v pořadí se umístil
dodavatel Sdružení – Revitalizace letního stadionu (STRABAG a.s., Praha, IČO: 60838744 + Chládek
a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361 + D&D ELEKTROMONT s.r.o., Vrchlabí, IČO:
64826571) s nabídkovou cenou ve výši 347.500.000,-- Kč bez DPH a dobou plnění 94 kalendářních
týdnů.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5087/2021

(pro 11, 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. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „DUKLA SPORTOVNÍ – pilotní vrt a TRT test", na základě
doporučení hodnotící komise, dodavateli Stavební geologie - Geosan, s.r.o., Nučice, IČO: 44684631,
s nabídkovou cenou ve výši 402.977,19 Kč včetně DPH.

6
Veřejné zakázky KT
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5088/2021

(pro 11, 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 „Dodávka kopírovacího papíru pro Magistrát města Pardubic“ dodavateli Smero, spol. s
r.o., se sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČO: 25527886, s nabídkovou cenou uvedenou v
nabídkovém listu, který je přílohou tohoto usnesení, s max. limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez
DPH za dobu trvání rámcové smlouvy.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5089/2021

(pro 11, 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 „Oprava elektroinstalace Mázhaus, Pernštýnské náměstí č.p.3, Pardubice“ dodavateli
ERAMONT s.r.o., se sídlem Balbínova 1091/10, 50003 Hradec Králové, IČO: 26001381, s nabídkovou
cenou ve výši 345 946,16 Kč vč. DPH uvedenou v cenové nabídce, která je přílohou tohoto
usnesení.

7
Nanoroušky - další postup
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
- Uvedl, že se jedná o poslední krok k dodavateli s požadavkem, aby celou záležitost vysvětlil.
Pokud tak neučiní navrhne město odstoupení od smlouvy a bude požadovat vrácení
finančních prostředků. Případně bude zvažována žaloba a trestní oznámení.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5090/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Bere na vědomí
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informaci o dalším postupu v záležitosti roušek TNG, uvedenou v důvodové zprávě a její příloze č. 1
a příloze č. 2
II. Rada města Pardubic
Ukládá
právnímu oddělení kanceláře tajemníka činit další kroky v záležitosti roušek TNG, směřující k
finálnímu objasnění a právnímu dořešení celé záležitosti, a předložit na jednání rady města
informaci o učiněných krocích
Z: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
T: 30.4.2021

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

Rozprava:
- V. Ulrych: vznesl dotaz, proč nebyla realizována akce „MŠ Odborářů – vegetační střechy“,
požádal o samostatné hlasování návrhu č. 001 → reagoval J. Hruška s tím, že nebyly na tento
projekt pro rok 2020 přiděleny finanční prostředky.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5091/2021

(pro 10, proti 0, zdrž. 1)

Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/4431/2020'.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5092/2021

(pro 11, 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-2021-002
„Zpracování PD – oprava 16 volných bytových jednotek“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k
podání nabídky:
• ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO: 47450347
• PRODIN a.s., IČO: 25292161
• astalon s.r.o., IČO: 27542009
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•
•

CODE spol. s r.o., IČO: 49286960
HMP top s.r.o., IČO: 27502180.

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-2021-002 „Zpracování PD – oprava 16 volných bytových jednotek“ hodnotící
komisi ve složení:
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Petr Hušek - OMI
• Ing. Martin Pilař – OMI.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5093/2021

(pro 11, 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-2021-008 „BD
Sedláčkova 446 – výměna kanalizační přípojky“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání
nabídky:
• KAVE Bau s.r.o., IČO: 24135658
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859
• INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25284959
• David Hrubeš - stavitelství, IČO: 70165939
• MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934.
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-2021-008 „BD Sedláčkova 446 – výměna kanalizační přípojky“ hodnotící
komisi ve složení:
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Petr Hušek - OMI
• Ing. Martin Pilař – OMI.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/5094/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)
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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-2021-009 „BD
Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338 – 2345 – výměna vodovodních přípojek“ níže uvedené
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• KOVIG K+P, s.r.o., IČO: 25943421
• KAVE Bau s.r.o., IČO: 24135658
• PP-GROUP.cz s.r.o., IČO: 28829913
• KVIS Pardubice a.s., IČO: 46506934
• INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČO: 28778022.
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-2021-009 „BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338 – 2345 – výměna
vodovodních přípojek“ hodnotící komisi ve složení:
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Petr Hušek - OMI
• Ing. Martin Pilař – OMI.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/5095/2021

(pro 11, 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-2021-004 „MŠ
Hostovice – rekonstrukce elektroinstalace“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• Chládek a Tintěra Pardubice , a.s., IČO: 25253361
• Colsys s.r.o., IČO: 14799634
• CRUXEL s.r.o. , IČO: 09470824
• SITEL , spol. s.r.o., IČO: 44797320
• SAFE4U, spol. s r.o., IČO: 02305518.
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-2021-004 „MŠ Hostovice – rekonstrukce elektroinstalace“ hodnotící komisi v
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tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Martina Sigmundová - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/5096/2021

(pro 11, 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-2021-005
„DDM Beta - rekonstrukce střechy nad přízemní částí“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k
podání nabídky:
• RECOSA Pardubice, s.r.o., IČO: 00484318
• MARHOLD a.s., IČO: 15050050
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601
• STAKVO s.r.o., IČO: 27472221.
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-2021-005 „DDM Beta - rekonstrukce střechy nad přízemní částí“ hodnotící
komisi v tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Martina Sigmundová - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/5097/2021

(pro 11, 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-2021-006
„DDM Beta - výměna oken“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203
• PT point s.r.o., IČO: 25944312
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• D-R 91 spol. s r.o., IČO: 05939011
• THS STAVEBNÍ s.r.o., IČO: 27497291
• RONING spol. s r.o., IČO: 62028405.
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-2021-006 „DDM Beta - výměna oken“ hodnotící komisi v tomto složení:
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Martina Sigmundová - OITS/OMI.

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/5098/2021

(pro 11, 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-2021-007
„Dostihové závodiště - posílení přívodu NN pro zadní část areálu“ níže uvedené dodavatele pro
vyzvání k podání nabídky:
• Stavitelství Kudláček s.r.o., IČO: 02680327
• mat.CZ s.r.o., IČO: 08288411
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859
• 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-2021-007 „Dostihové závodiště - posílení přívodu NN pro zadní část areálu“
hodnotící komisi v tomto složení:
• Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI
• Milan Ujec - OITS/OMI.
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9
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5099/2021

(pro 11, 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-2020-092 „Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD“
dodavateli 2A AgroAtelier, spol. s r.o., K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO:
15051765, s nabídkovou cenou 1.980.300,- Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5100/2021

(pro 11, 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-2021-01 „Rekonstrukce mostu
M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice - autorský dozor“ dodavateli TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce
1824/56 Praha 8, IČO: 45274983 s nabídkovou cenou 440.000,- Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5101/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek – přímé zadání, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021003 "BD Brožíkova 430 – 432 - odstranění havarijního stavu-výměna ležatých rozvodů teplé vody a
cirkulace“ společnosti Instal Hanousek s.r.o., IČO: 06671918, V Ráji 575, 530 020 Pardubice za
nabídkovou cenu 717.565,24 Kč bez DPH.
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Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/5102/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-88 bez náhrady uzavřené se
zhotovitelem společností Valbek, spol. s.r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec
III-Jeřáb, 460 07 Liberec, a objednatelem statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530
21 Pardubice, IČO: 00274046, na akci „Lávka přes Labe, park na Špici – koupaliště Cihelna - PD“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-88 bez náhrady uzavřené se
zhotovitelem společností Valbek, spol. s.r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec
III-Jeřáb, 460 07 Liberec, a objednatelem statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530
21 Pardubice, IČO: 00274046, na akci „Lávka přes Labe, park na Špici – koupaliště Cihelna - PD“.
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI
T: 31.3.2021

10
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5103/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky –
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Regenerace sídliště Dubina,
Pardubice – Etapa U – lokalita 6B ".
Přílohu důvodové zprávy tvoří:
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení,
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy.
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Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5104/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Pověřuje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U –
lokalita 6B" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení:
Členové hodnotící komise (náhradníci)
Bc. Jan Nadrchal
(Ing. Martin Charvát)
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek)
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš)
František Brendl
(Ing. arch. Aleš Klose)
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček)

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5105/2021

(pro 11, 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 "Expozice Památníku
Zámeček" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• Mgr. Pavel Brabec, Brno, IČO: 43391001,
• MgA. Tomáš Nováček, Praha, IČO: 07964200,
• PROTVAR s.r.o., Brno, IČO: 06826938,
• Eva Sýkorová, Rakovník, IČO: 47023619,
• Bedřich Vémola, Brno, IČO: 45623945.
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 "Expozice Památníku Zámeček" hodnotící komisi v tomto složení:
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora,
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora,
• Ing. Miroslav Čada – vedoucí ORS.
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11
Dodatek k rámcové smlouvě o financování projektu SFDI - kamerový systém
STAŽENO

12
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5106/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze
usnesení.

13
Hospodaření v městských lesích za rok 2020 a plán činností na rok 2021
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5107/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
hospodaření v městských lesích za rok 2020 a plán činností na rok 2021.

14
P a c h t – kanalizace v ul. Na Spravedlnosti akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s.
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5108/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)
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I. Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, k propachtování akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ:
60108631, za pachtovné 1000,- Kč/rok bez DPH , a to na dobu neurčitou v tomto rozsahu:
kanalizační stoka A-1 PVC SN 12 DN 300 o délce 100,2 m (bez přípojek)
kanalizační stoka A-2 PVC SN 12 DN 300 o délce 77,8 m (bez přípojek)
kanalizační stoka A-2-1 PVC SN 12 DN 300 o délce 8,2 m (bez přípojek)
Kanalizační stoky se nacházejí na pozemkových parcelách č. 2499/129, 2500/4 a 2500/18 – k.ú.
Pardubice.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě I. tohoto usnesení se
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice–
Zelené Předměstí, IČ: 60108631.
T: do 31.3.2021
Z: Ing. Martin Charvát
Ing. Miroslav Míča

15
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5109/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací Komorní
filharmonie Pardubice se sídlem Sukova 1260, 530 02 Pardubice, IČ: 00088447. Odpisové plány jsou
přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.

16
Výroční zpráva komise pro sociální a zdravotní věci
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5110/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti komise pro sociální a zdravotní věci v roce 2020, která je přílohou č. 1-4
tohoto usnesení.

17
Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 - porušení rozpočtové
kázně
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- Stručně okomentoval, že se jedná o chybně zaúčtovanou položku
Bez rozpravy
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat

(pro 0, proti 11, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, IČ 75018381, se
sídlem Pardubice, Sluneční 284, PSČ 530 09, odvést do rozpočtu statutárního města Pardubice částku
24 130,40 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5111/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, IČ 75018381, se
sídlem Pardubice, Sluneční 284, PSČ 530 09, odvést do rozpočtu statutárního města Pardubice
částku 24 130,40 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně.
A současně RmP promíjí příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny,
Sluneční 284, IČ 75018381, se sídlem Pardubice, Sluneční 284, PSČ 530 09, odvod finančních
prostředků ve výši 24 130,40 Kč do rozpočtu statutárního města Pardubice za porušení rozpočtové
kázně z důvodu zamezení tvrdosti.
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18
Zvýšení nájemného o roční míru inflace
Bez rozpravy
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany
člena rady Jana Mazucha podána informace o jeho poměru k projednávané věci.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5112/2021

(pro 10, proti 0, zdrž. 1)

Rada města Pardubic
Rozhodla
nezvýšit nájemné v roce 2021 za nebytové prostory a objekty, pozemky, a dále za umístění
reklamních zařízení a antén na pozemcích a budovách města, o míru inflace za rok 2020 ve výši
3,2%.

19
Záležitosti komisí RmP
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5113/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Jmenuje
pana Radka Medunu, xxxxx členem Komise pro architekturu a urbanismus Rady města Pardubic.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5114/2021

Rada města Pardubic
Jmenuje
paní Šárku Kolovratníkovou, xxxxx členkou Komise pro bytové a nebytové prostory Rady města
Pardubic.
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20
Reklamní spolupráce s regionální televizí V1
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP
- Na základě upozornění J. Rychteckého upravil znění návrhu usnesení týkající se DPH → viz
usn. R/5115/2021.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5115/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Rozhodla

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu "Propagace statutárního města Pardubice v regionálním
terestrickém televizním vysílání“ dodavateli VČTV service s. r. o., 17. listopadu 2685, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 09814973 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 800.000,-- Kč
(dodavatel není plátce DPH) na období od 1.2.2021 do 31.12.2021
II. Rada města Pardubic
Ukládá
zajistit uzavřít Smlouvu o strategickém partnerství v oblasti propagace a reklamy,
smlouvu o propagaci, s dodavatelem VČTV service s. r. o., 17. listopadu 2685, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, IČ: 09814973 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 800.000,-- Kč (dodavatel
není plátce DPH).
T: 31.1.2020
Z: Radim Jelínek

21
DODATEK SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK pro přepravu na linkách MHD
Pardubice upravující podmínky odbavování cestujících při přechodu na nový
odbavovací systém
Zpravodaj: Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DPMP a.s.
- Návrh souvisí se zavedením nového odbavovacího systému MHD, jedná se o přechod zařízení
a terminálu v období od 01.02. až 31.03.2021. Ve spolupráci s R. Jelínkem bude uveřejněna
tisková zpráva v RZ.

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.
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5116/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
dodatek smluvních přepravních podmínek pro přepravu na linkách MHD Pardubiceupravující
podmínky odbavování cestujících při přechodu na nový odbavovací systém, který je přílohou
tohoto návrhu usnesení

22
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Uvedl, že se jedná o prodloužení smluv do r. 2025 nájemcům v bytech v BD Jana Pernera.
Rozprava:
- V. Ulrych: doporučil jednat o úhradě nákladů na stěhování po doložení příslušných dokladů
- M. Charvát: doplnil informace o možnostech změny usnesení.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5117/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Mění
stávající text usnesení č. 'R/237/2018' v termínu do 31.12.2020 na text v termínu do 31.12.2025.
Ostatní text zůstává beze změny.
II. Rada města Pardubic
Mění
stávající text v termínu do 31.12.2020 na text v termínu do 31.12.2025. Ostatní text zůstává beze
změny.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5118/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Mění
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stávající text uvedený v usnesení č. 'R/238/2018' v termínu do 31.12.2020 na text v termínu do
31.12.2025. Ostatní text zůstává beze změny.
II. Rada města Pardubic
Mění
stávající text v termínu do 31.12.2020 na text v termínu do 31.12.2025. Ostatní text zůstává beze
změny.

23
Výzva Kreativní Česko
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Na dotaz J. Rychteckého uvedl, že nepředpokládá spolufinancování města.
Rozprava:
- V. Ulrych: vyjádřil návrhu podporu i na doporučení předsedy Kulturní komise Martina Berana.
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5119/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Souhlasí
s připojením Statutárního města Pardubic k výzvě Za Kreativní Česko, koordinované platformou
Kreativní Česko, jejíž plné znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Pověřuje
PaedDr. Jana Mazucha, náměstka primátora, připojením podpisu k výzvě Za Kreativní Česko, jejíž
znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
ukládá připojit podpis k výzvě Za Kreativní Česko.
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
T: 25. 1. 2021
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Diskuse
J. Rejda: doporučil zpracování materiálů do rady včas, aby bylo možné stáhnout složku s podklady
najednou.
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J. Rychtecký: k informativní zprávě o plánu MFA uvedl, že termín výstavby III. ledové plochy v roce
2022 vidí jako nereálný → reagoval J. Mazuch s tím, že 27.01.2021 má být uskutečněna schůzka
projektového týmu za účasti zástupců HC, na které se bude jednat o termínech označených v IZ *.
M. Charvát: požádal o souhrnný materiál jako přípravu před tímto jednáním. Jednalo by se o přehled
kroků, které byly přibližně za půl roku provedeny a v jaké fázi se v jednotlivých projektech nyní
nacházíme.
_____________________________________________________________________________
Schůze byla ukončena v 11:00 hodin.
_____________________________________________________________________________

………………………………………
Martin Charvát
primátor města Pardubic

Ověřovatelé:

…………………………………………….
Jan N a d r c h a l

………………………………………………
Vít Ulrych
__________________________________________________________________________________
Pardubice 27.01.2021
(Jména jsou uváděna bez titulů)
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Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP
Originál (42 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.

42

