
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

Usnesení 
 

z 61. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 15. srpna 2018 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, MUDr. Tomáš Rejda, Bc. Petr Dufek. 

 

Omluven: Ing. Jaroslav Kňava 

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Jiří Janoš a Bc. Petr Dufek. 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

1.  Rozhodnutí zadavatele – výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy stávajících 

     chodníků ul. Na Záboří, Pardubice“ 

2.  Stavební úpravy stávající zpevněné plochy u BD 2070 – 2072, Dukla, Pardubice 

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

4. Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování služeb na výsyp 

odpadkových košů a odpadkových košů na psí exkrementy  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy vnitrobloku ulic 

Jiránkova - Wolkerova, Pardubice“ 

(usnesení č. 344/2018 R) 

Rada Městského obvodu Pardubice V rozhodla, v souladu s Čl. 4 odst. 2 směrnice MO 

Pardubice V č. 14/2017 Zadávací řád veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky na 



stavební práce na akci:

150818-3-Pozemky-P
rocházkovi.doc

 Stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova - 

Wolkerova, Pardubice, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku 

hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele HOLD s.r.o., se sídlem Orel 35, 

538 21 Slatiňany, IČ 45538425, za celkovou cenu za dílo 4 416 672,09 Kč bez DPH 

(5 344 173,23 Kč včetně DPH) a délce záruky 60 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2.  

Stavební úpravy stávající zpevněné plochy u BD 2070 – 2072, Dukla, Pardubice 

 (usnesení č. 345/2018 R) 

Rada Městského obvodu Pardubice V rozhodla, v souladu s Čl. 4 odst. 2 směrnice MO 

Pardubice V č. 14/2017 Zadávací řád veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky na 

stavební práce na akci: Stavební úpravy zpevněné plochy u bytového domu čp. 2070 – 2072, 

Dukla, Pardubice, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení 

nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 

Staré Hradiště, IČ 27523934, za celkovou cenu za dílo 1.162.543,70 Kč vč. DPH a délce 

záruky 60 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V  

(usnesení č. 346/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. a) nájem části pozemku označeného jako st. p. č. 5375 o výměře 24 m
2
 v k. ú. Pardubice, 

pro rekreaci a umístění zahradního nábytku, 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

b) nájem části pozemku označeného jako st. p. č. 5375 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Pardubice, 

pro parkování (zpevnění pozemku zatravňovacími dlaždicemi), žadatel: 

xxxxxxxxx,  

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

2. změny nájemce pozemku označeného jako st. p. č. 7007/31 o výměře 18 m
2
 v k. ú. 

Pardubice z xxxxxxxxx na žadatele: xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, důvod: koupě garáže na 

uvedeném pozemku, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 605/1 o výměře cca 45 m
2
 v k. ú. Nové 

Jesenčany, žadatel: xxxxxxxxx, odůvodnění: parkování kolmo k vozovce, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

4. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/16 o výměře 10 m
2
 v k. 

ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice, navrhovatelé: xxxxxxxxx a 

xxxxxxxxx, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

5. prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 2779 (druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 418 m
2
 v k. ú. Pardubice, jehož součástí je budova č. p. 1380, vedená 

v KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné 

dražby, 

Pro 2, zdržel se 1, proti 1 



6. prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2426/2 o výměře 9.166 m
2
, p. p. č. 2426/35 o 

výměře 68 m
2
, části p. p. č. 2400/2 o výměře cca 902 m

2
, vše v k. ú. Pardubice, za účelem 

výstavby nového objektu pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu NOE včetně 

sportoviště, venkovních ploch a komunitního centra, žadatel: Sbor církve bratrské 

v Pardubicích, IČO 26520231, Lonkova 512, Pardubice, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

7. vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako st. p. č. 9002 v k. ú. Pardubice se 

zřízením stavby a uznání vlastnického práva manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, ke stavbě 

bez čp/če (zahradní chata) stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 9002 v k. ú. 

Pardubice, formou souhlasného prohlášení, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

8. odkoupení stavby bez čp/če - garáže, která stojí na pozemku ve vlastnictví města, 

označeném jako st. p. č. 7007/3, k. ú. Pardubice, za cenu 160.000,- Kč od žadatelů 

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, zdůvodnění: odkup garáže z důvodu investiční akce města 

„Dukla sportovní“. 

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

 

4. 

Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování služeb na výsyp 

odpadkových košů a odpadkových košů na psí exkrementy 

(usnesení č. 347/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp odpadkových košů 

s poskytovatelem Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572, a 

navýšením celkové ceny na 655.000,- Kč bez DPH (z původní ceny 646.000,- Kč bez 

DPH) z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů, 

2.  s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp odpadkových košů na 

psí exkrementy s poskytovatelem Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 

25262572, a navýšením celkové ceny na 213.000,- Kč bez DPH (z původní ceny 206.000,- 

Kč bez DPH) z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

  

Pardubice 15. 8. 2018 

 

 

 

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

                                 Ing. Jiří Janoš                                                         Bc. Petr Dufek 

 

 

 

 

                          ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


