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Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

 

Usnesení 
 

z 59. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 1. září 2022 od 16.00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V  

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Evžen Erban, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Jiří Janoš, Ing. Milan 

Randák. 

 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Milan Randák a Bc. Jan Nadrchal. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

2. Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 

3. Návrh rozpočtového opatření 

4. Přijetí finančního daru 

5. Rozhodnutí zadavatele – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 

chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140, SO 101“ 

6. Vyjádření MO Pardubice V – udělení výjimky pro ohňostroj – Východočeský vodácký 

maraton 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 313/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 22/1 o výměře 10 m2, k. ú. Dražkovice, 

za účelem pěstování rostlin – zahrádka, žadatel: xxxxxxxxxxx,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. se záměrem prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 4194 o výměře 943 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če (objekt „Bobr“ - občanská vybavenost), a části pozemku 

označeného jako p. p. č. 2168/12 o výměře cca 1.070 m2, vše k. ú. Pardubice formou 

veřejné dražby, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

3. se zřízením budoucího věcného břemene a věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p. p. č. 2/12, p. p. č. 2/20, vše v k. ú. Nové Jesenčany, p. p. č. 2347/22, 

p. p. č. 2347/42, p. p. č. 2360, vše v k. ú. Pardubice, za účelem uložení inž. sítě v rámci 

investiční akce: Pardubice, ul. Čacké k. č. 2/19 – kvn, KKK, žadatel: Společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, Děčín, Teplická 874/8, odůvodnění žadatele: 

předpokládaný termín realizace 4/2023, v celkové délce cca 419,4 m2, smlouva o 

smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 5 let, jedná se o nové kabelové vedení NN a 

VN, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

4. se směnou pozemků formou úplatných převodů:  

a) prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 488/13 o výměře 252 m2, k. ú. Dražkovice 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice a  

b) odkoupením části pozemku označeného jako p. p. č. 420/2 o výměře cca 252 m2, k. ú. 

Dražkovice ve vlastnictví žadatele - xxxxxxxxxxx, odůvodnění: navrhuji, aby byla 

provedena směna ekvivalentních pozemků v k. ú. Dražkovice za účelem jejich scelení 

a zprůchodnění zastavěných a zastavitelných částí území v krajině, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

5. s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 2583/32, k. ú. Pardubice 

se vzdušným přesahem zateplovacího systému 180 mm a 240 mm (240 mm v pásech nad 

a pod okny ve 2.NP) na objektu č. p. 1446 Jana Palacha v Pardubicích na pozemku 

označeném jako st. p. č. 2350, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

6. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 38/71 o výměře 105 m2, k. ú. Nové 

Jesenčany, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, žadateli: Statutární 

město Pardubice, zast. Městským obvodem Pardubice V, za účelem realizace investiční 

akce „Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“ od 1. 9. 2022 na dobu neurčitou, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

7. s nájmem pozemku označeného jako p. p. č. 460/2 o výměře 611 m2, k. ú. Dražkovice za 

účelem vybudování komunikace a umístění objektů v rámci developerského projektu 

výstavba rodinných domů na sousedních pozemcích p. p. č. 174 a p. p. č. 151/1 k. ú. 

Dražkovice a 

prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 460/2 o výměře 611 m2, k. ú. Dražkovice, 

žadatel: Společnost Bydlení Dražkovice s.r.o., IČO 14444615, Marie Stejskalové 686/38, 

Žabovřesky, Brno, odůvodnění: investiční akce žadatele, developerský projekt rodinných 

domů dle současné parcelace, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5  



8. s prodejem pozemků označených jako p. p. č. 460/2 o výměře 611 m2 a p. p. č. 460/3 o 

výměře 497 m2, k. ú. Dražkovice žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: další využití k 

zemědělským účelům. 

Pro 0, zdržel se 1, proti 4 

 

2. 

Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 

(usnesení č. 314/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO 

Pardubice V na r. 2022 spočívající v přesunu 5,8 tis. Kč z akce Slavnost MO Pardubice V 

na akci Pohádková cesta. Celkový rozpočet plánu společenských akcí MO Pardubice V 

na r. 2022 se nemění a zůstává ve výši 705 tis. Kč. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Návrh rozpočtového opatření 

(usnesení č. 315/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v rámci své pravomoci rozpočtové opatření 

spočívající v přesunu 295 tis. Kč z položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní 

správa v kapitálových výdajích na novou položku převod z rozpočtu MO do rozpočtu města 

na pořízení bezpečnostních kamer v kapitálových výdajích v části konsolidační převody - 

výdaje (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 80). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Přijetí finančního daru 

(usnesení č. 316/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 7.000,- Kč 

od firmy IP stav s. r. o., Družstevní 139, Pardubice, IČO 62064339, na péči o veřejnou zeleň 

na území MO Pardubice V v roce 2022. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5.  

Rozhodnutí zadavatele – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 

chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140, SO 101“ 

(zpráva stažena) 

 

6. 

Vyjádření MO Pardubice V – udělení výjimky pro ohňostroj – Východočeský vodácký 

maraton 

(usnesení č. 317/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V uděluje výjimku dle čl. 3, odst. 4, písm. b) obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Pardubice č. 13/2006, o veřejném pořádku, v platném 

znění a souhlasí s produkcí ohňostroje při Pardubickém vodáckém maratonu v areálu bývalé 

vojenské plovárny Pod Vinicí dne 3. 9. 2022 v době mezi 21.00 – 21.30 hod., žadatel: 

Tělovýchovná jednota klub vodáků – turistů, z. s., K Vinici 2873, Pardubice, IČ 00527670, za 

podmínky dodržení příslušných právních hygienických předpisů upravujících hlukovou zátěž 

a informování subjektů IZS. 

Pro 3, zdržel se 1, proti 1 



 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.30 hod. 

 

 

Pardubice 1. 9. 2022 

 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                              Ing. Milan Randák          Bc. Jan Nadrchal   

                      

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


