
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

z 2. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 23. listopadu 2022 od 16.30 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V  

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák, Evžen Erban, Mgr. Miloš Adamů, MBA., Bc. 

Petr Dufek. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání, jmenování zapisovatele 

II. Jmenování ověřitelů zápisu a usnesení 

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

IV. Projednání schválených materiálů  

 

I. 

Zahájení jednání, jmenování zapisovatele 

 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Sieglová. 

 

II. 

Jmenování ověřitelů zápisu a usnesení 

 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Mgr. Miloš Adamů MBA. a Evžen Erban. 

 

III. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

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

2. Pohledávka úřadu za bývalým místostarostou MO Pardubice V Ing. Jiřím Janošem 

3. Informativní zpráva – petice proti výstavbě bytových domů ve čtvrti Nové Jesenčany 

4. Diskuse, závěr 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

IV. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V  

(usnesení č. 8/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2462/1 o výměře 1.780 m2, k. ú. 

Pardubice, za účelem zřízení a provozování sportovně relaxačního parku Vinice – centrum, 

pro trávení volného času rodin, školních výletů a dětských dnů, umístění stavby mobilního 



charakteru – Dětské bludiště Včelín (hexero), Spider aréna (unikátní moderní lanový pak), 

oudoor laser game, Survivor překážky, půjčovna šlapacích kár, koloběžek, paddlboardů, 

minogolf, občerstvení, na dobu 10 let, za cenu 35.000,- Kč/rok, žadatel: Bc. Ondřej 

Nováček, nar. 1. 5. 1985, IČO 76039871, Pobřežní 6/58, Praha, agentura Firmsport.cz, 

odůvodnění: navrhujeme roční nájem 35.000,- Kč na dobu 10 let + součinnost s městem na 

vhodné události, 

Pro 0, zdržel se 5, proti 0 

2. s odkoupením částí pozemků označených jako st. p. č. 5051 o výměře 630 m2 (dle GP 

č.10075-36/2021 p. p. č. 5367), p. p. č. 2500/1 o výměře 127 m2 (dle GP č.10075-36/2021 

p. p. č. 2500/34), p. p. č. 2500/18 o výměře 53 m2 (dle GP č.10075-36/2021 p. p. č. 

2500/35), vše k. ú. Pardubice, do majetku statutárního města Pardubice od navrhovatele: 

Společnost AutoForum, spol. s r.o., IČO 46508660, Na Spravedlnosti 1533, Pardubice, 

odůvodnění: odkoupení pozemků po dokončení investiční akce města „Rekonstrukce ul. 

Na Spravedlnosti“ (pozemky pod komunikací – chodníkem města), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

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

označených jako p. p. č. 29/40, p. p. č. 38/30, p. p. č. 29/2, p. p. č. 29/42, p. p. č. 38/57, vše 

k. ú. Nové Jesenčany, za účelem uložení inženýrské sítě v rámci akce „Pardubice Na 

Záboří 248 knn“, žadatel: Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 

874/8, Děčín, odůvodnění: předpokládaný termín realizace r. 2023, celková délka 99,2 m. 

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu určitou 5 let. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

 

2. 

Pohledávka úřadu za bývalým místostarostou MO Pardubice V Ing. Jiřím Janošem 

(usnesení č. 9/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V stanoví výši pohledávky MO Pardubice V za 

neodevzdaný majetek svěřený do užívání (tablet Samsung Gal TabA 10,5 LTE) ve výši 

7.437,00 Kč. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Informativní zpráva – petice proti výstavbě bytových domů ve čtvrti Nové Jesenčany 

Žádné usnesení v rámci diskuse k informativní zprávě nebylo přijato. 

 

4. 

Diskuse, závěr 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.30 hod. 

 

Pardubice 23. 11. 2022 

 

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

                           Mgr. Miloš Adamů, MBA.                       Evžen Erban  

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


