
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 41. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 13. května 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MO Pardubice V   

 

 

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

 

Omluven:  Ing. Jiří Janoš 

 

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 Evžen Erban. 

. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

1. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

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

3. Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnu Cherry bar, ul. Devotyho 2452, 

Pardubice 

4. Dotace – změna termínu schválené dotace 

5. Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba 

dětského hřiště K Vinici, Pardubice“ 

6. Návrh rozpočtového opatření 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 



RMO Pardubice V 

(usnesení č. 188/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. jako garáž, která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. 7007/32 

(zastavěná plocha a nádvoří – areál MAS), k. ú Pardubice, žadatel: Jaroslav Venzera, nar. 

26. 3. 1947, bytem Kosmonautů 240, Pardubice, účel nájmu – garážování osobního 

automobilu, 

2. pronajmout garážové stání o velikosti 15 m2, nacházející se v 1. podzemním podlaží v ul. 

Sokolovské 2721, Pardubice, žadatel: Martin Horák, Sokolovská 2721, Pardubice, účel 

nájmu – garážování motorového vozidla, 

3. pronajmout kancelář o výměře 20,70 m2 v 1. patře objektu č. 23 stojícího na pozemku 

označeném jako st. p. č. 864/23, k. ú. Pardubice v areálu čp. 324 Jana Palacha v 

Pardubicích, žadatel: SKP – CENTRUM, o.p.s., IČ 27534804, Jungmannova 2550, 

Pardubice, účel nájmu – kontaktní pracoviště pro organizační jednotky Ošetřovatelská 

služba, Nízkoprahové denní centrum a Terénní program, 

4. pronajmout nebytový prostor o výměře 17,5 m2 nacházející se v přízemí budovy bez 

čp./če. označený jako garáž, která je součástí pozemku označeného jako st. p. č. 7007/34 

(zastavěná plocha a nádvoří – areál MAS) v k. ú Pardubice, žadatel: Jiří Spálenský, nar. 6. 

12. 1966, Kašparova 1818, Pardubice, účel nájmu – garáž. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V“ 

  (usnesení č. 189/2021 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, 

žadatel: Daniela Gillová, nar. 23. 9. 1975, trvale bytem Dražkovice 25, Pardubice, účel: 

pěstování květin a bylinek, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2. se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2316/1, p. p. 

č. 2316/20, p. p. č. 2335/39, p. p. č. 2338/2, p. p. č. 2338/4, p. p. č. 2338/5, p. p. č. 

2338/6, p. p. č. 2404/57, p. p. č. 2583/19, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu určeném 

geometrickým plánem č. 9238-2226/2019, spočívajícího v provozování plynárenského 

zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice - Jana Palacha+3“, žadatel: 

Společnost GasNet, s. r. o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem,  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2404/19, p. p. 

č. 2406/9, p. p. č. 2406/23, p. p. č. 2406/24, p. p. č. 2406/25, p. p. č. 2406/28, p. p. č. 

2406/30, p. p. č. 2406/32, p. p. č. 2408/13, p. p. č. 2423/5, p. p. č. 2423/7, p. p. č. 2423/9, 

p. p. č. 2423/10, p. p. č. 2426/38, p. p. č. 2426/43, p. p. č. 2426/44, p. p. č. 2426/45, p. p. 

č. 2583/28, vše v k. ú. Pardubice,  v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9231-

2218/2019, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci 

investiční akce „Reko MS Pardubice – Marty Exnarové+1“, žadatel: Společnost GasNet, 

s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

4. a) s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 2424/4 o výměře 365 m2, p. p. č. 

2430/5 o výměře 702 m2, k. ú. Pardubice, za účelem opravy stávající komunikace v rámci 

stavby nové prodejny LIDL na sousedním pozemku označeném jako p. p. č. 2425/2, k. ú. 

Pardubice  

a  



b) odkoupením vybudovaných stavebních oprav komunikace na částech pozemků 

označených jako p. p. č. 2424/4 o výměře 365 m2, p. p. č. 2430/5 o výměře 702 m2, k. ú. 

Pardubice, po kolaudaci, do majetku města za cenu 1.000,- Kč, žadatel: Společnost Lidl 

Česká republika v. o. s., IČO 26178541, Nárožní 1359/11, Praha, 

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

5. s budoucím bezúplatným převodem a bezúplatným převodem části pozemku označeného 

jako p. p. č. 2425/2 o výměře cca 279 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: Společnost Lidl Česká 

republika v. o. s., IČO 26178541, Nárožní 1359/11, Praha, odůvodnění žadatele: 

záměrem je budoucí převod pozemků pod chodníky a sloupy VO v lokalitě S. K. 

Neumanna včetně staveb chodníků a sloupů VO po realizaci výstavby v rámci stavby 

prodejny Lidl do vlastnictví města Pardubic,  

Pro 0, zdržel se 1, proti 3 

6. s nájmem pozemku označeného jako p. p. č. 2515/22 o výměře 13 m2, k. ú. Pardubice, za 

účelem užívání pozemku jako parkovacího stání osobního auta, žadatel: Jan Jičínský, nar. 

18. 8. 1975, třída Míru 64, Pardubice, odůvodnění: jsem majitelem domu sousedícího 

s parkovištěm, 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

7. s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2353/35 o výměře 8 m2, k. ú. 

Pardubice, za účelem užívání pozemku jako parkovací místo pro osobní auto pro držitele 

průkazu ZTP č. 000674142, jehož držitelem je žadatel: Aleš Kvapil, nar. 8. 2. 1968, 

Konečná 1588, Pardubice. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnu Cherry bar, ul. Devotyho 2452, 

Pardubice 

(usnesení č. 190/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnu – 

Cherry bar, Devotyho 2452, Pardubice o celkové ploše 6,75 m2, od 15. 5. 2021 do 31. 10. 

2021, od 15.00 hod. do 22.00 hod., žadatel: Miloslava Horáková, Luďka Matury 810, 

Pardubice, IČ 75847043. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Dotace – změna termínu schválené dotace 

(usnesení č. 191/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu schválené dotace ve výši 

3.000,- Kč na akci „Sportovní den mládeže s TAJV v MO Pardubice V“ dne 18. 5. 2021, 

žadatel: TAJV, z. s., Sportovní 158, Poděbrady, IČ 09287094, s tím, že splnění účelu dotace 

bude dosaženo nejdéle 31. 10. 2021 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba 

dětského hřiště K Vinici, Pardubice“ 

(usnesení č. 192/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze 

dne 12. 3. 2021 na akci „Novostavba dětského hřiště K Vinici, Pardubice“ se zhotovitelem 

firmou CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 



Pardubice a navýšením celkové ceny na 1.227.668,42 Kč bez DPH (z původní ceny 

1.146.332,24 Kč bez DPH) z důvodu víceprací provedených v důsledku dílčí změny stavby. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Návrh rozpočtového opatření 

(usnesení č. 193/2021 R) 

 

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

spočívající v přesunu 75 tis. Kč z položky provoz ÚMO V v běžných výdajích v kapitole 14 – 

vnitřní správa na položku dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 

tis. Kč) v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích (rozpočtové opatření vedené 

pod pořadovým č. 29). 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.10 hod. 

 

 

 

Pardubice 13. 5. 2021 

 

 

 

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

                             Ing. Milan Randák               Evžen Erban  

 

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


