
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

Usnesení 
 

z 62. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 6. září 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 Bc. Petr Dufek a MUDr. Tomáš Rejda. 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

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

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

RMO Pardubice V  

Informativní zpráva – čerpání finančních prostředků z rezerv  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

 Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 348/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 2113/28, k. ú. 

Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 8849-477/2018, za účelem provozování 

stávajícího vodovodního řadu DN 150, za cenu 1.000,- Kč bez DPH/ za pozemek, žadatel: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, Pardubice, 

odůvodnění: přes pozemek prochází vodovodní řad DN 150 z litiny, pozemek musí zůstat 

nezaplocen, veřejně přístupný, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 



2. prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2515/14 o výměře 14 m
2
, p. p. č. 2515/18 o 

výměře 14 m
2
, p. p. č. 2515/25 o výměře 13 m

2
, p. p. č. 2515/3 o výměře 14 m

2
, p. p. č. 

2515/16 o výměře14 m
2
, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: 

zajištění parkovacích míst požadovaných platnými nařízeními pro dům čp. 734 na st. p. č. 

734 v k. ú. Pardubice, který s parkovištěm sousedí, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

3. zřízení věcného břemene na části pozemků označených jako p. p. č. 29/40 a p. p. č. 29/55, 

vše v k. ú. Nové Jesenčany, za účelem provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve 

výši 1.000,- Kč + DPH, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 

Děčín, odůvodnění: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro narovnání 

majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

4. nájmu pozemku označeného jako st. p. č. 7007/15 o výměře 18 m
2
, k. ú. Pardubice za 

účelem užívání garáže, žadatelé: xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemek pod 

garáží, jejíž jsme vlastníkem na základě kupní smlouvy ze dne 8. 12. 2017, s právními 

účinky zápisu ze dne 15. 1. 2018, zápis proveden dne 6. 2. 2018, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

5. bezúplatného převodu pozemků označených jako p. p. č. 2436/18 o výměře 70 m
2
, p. p. č. 

2442/5 o výměře 2.418 m
2
, p. p. č. 2442/7 o výměře 308 m

2
, p. p. č. 2442/8 o výměře 70 

m
2
, p. p. č. 2442/9 o výměře 7 m

2
 a p. p. č. 2442/16 o výměře 288 m2, vše v k. ú. 

Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha, žadatel: Statutární město Pardubice, odůvodnění: pozemky pro plánovanou 

investiční akci „Propojka ul. Pod Břízkami – Kyjevská“, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

6. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2319/16 o výměře cca 9 m
2
, k. ú. Pardubice 

za účelem vybudování trafostanice v rámci investiční akce města „Dukla sportovní“ a 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 

Teplická 874/8, Děčín, odůvodnění: přemístění trafostanice schváleno v RmP dne 6. 8. 

2018, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2.  

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

 (usnesení č. 349/2018 R) 

Rada Městského obvodu Pardubice V: 

a) ruší usnesení č. 345/2018 R ze dne 15. 8. 2018, ve kterém rozhodla o výsledku veřejné 

zakázky na stavební práce na akci: Stavební úpravy zpevněné plochy u bytového domu čp. 

2070 – 2072, Dukla, Pardubice, 

b) 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 HOLD s.r.o. se sídlem Orel 35, Slatiňany, IČ 45535825, za celkovou 

cenu za dílo 1.218.182,43 Kč vč. DPH a délce záruky 60 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

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

RMO Pardubice V 



 (usnesení č. 350/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužící k 

podnikání o výměře 71 m
2
 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 2449-52 ul. Devotyho, 

označeného jako jednotka č. 2449/100, poslední účel užívání – prodejna a stáčírna vín 

s posezením, žadatel: Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, Wintrova II 1313, Pardubice, účel 

nájmu – prodejna svářecí techniky a příslušenství. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

  

Pardubice 6. 9. 2018 

 

 

 

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

                                   Bc. Petr Dufek                                                   MUDr. Tomáš Rejda 

 

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


