
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

 

 

Usnesení 
 

z 36. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 4. února 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V  

 

 

 

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

Erban. 

 

 

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. Souhlas zadavatele s uzavřením smluv o dílo – SmP a.s. Pardubice 

2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

3. Směrnice č. 14/2021: Zadávací řád veřejných zakázek 

4. Rozhodnutí zadavatele – Zajištění výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku - 

Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, 

Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže) 

5. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO  

6. Rozhodnutí zadavatele – opravy dětských hřišť Pardubice V 

Informativní zpráva – investice 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 



1. 

Souhlas zadavatele s uzavřením smluv o dílo – SmP a.s. Pardubice 

(usnesení č. 166/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smluv o dílo na přistavování 

velkoobjemových kontejnerů za cenu 538.450,- Kč (445.000,- Kč bez DPH), s a.s. Služby 

města Pardubic, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572 mimo režim směrnice č. 

14/2017 – zadávací řád veřejných zakázek. Důvod: jedná se o využití městem založené 

společnosti, která je k tomuto účelu zřízena. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Výroční zpráva o poskytování informací  

za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

(usnesení č. 167/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou výroční zprávu o poskytování 

informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 

ukládá tajemníkovi úřadu zajistit její zveřejnění na WWW stránkách úřadu do 7 dnů po 

ověření usnesení. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Směrnice č. 14/2021: Zadávací řád veřejných zakázek 

(usnesení č. 168/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem 5. 2. 2021 Směrnici č. 14/2021: 

Zadávací řád veřejných zakázek. 

Pro 3 zdržel se 2, proti 0 

 

4. 

Rozhodnutí zadavatele – Zajištění výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku - 

Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, 

Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže) 

(usnesení č. 169/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na Zajištění 

výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku - Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. 

Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 

retenční nádrže) s příkazníkem: Renata Petrželová, Třebčín 272, 783 42 Třebčín, IČ: 

02127288 za nabídkovou cenu 40.800,- Kč. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO 

(usnesení č. 170/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s: 

1. a) prodloužením platnosti budoucího věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p. p. č. 2316/42, p. p. č. 2316/1, p. p. č. 2318/17 a p. p. č. 2335/39, vše k. ú. 

Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelového vedení VN a NN v rámci 

stavby č. IE-12-2006407/SOSBVB/03, název stavby: „Pardubice - TS  PA_0039 

náhrada“, o 3 roky ode dne uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

b) rozšířením účelu budoucího věcného břemene a věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p. p. č. 2316/42, p. p. č. 2316/1, p. p. č. 2318/17 a p. p. č. 2335/39, vše 

k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelového vedení VN a NN v rámci 



stavby č. IE-12-2006407/SOSBVB/03, název stavby: „Pardubice - TS  PA_0039 

náhrada“ (rozšíření účelu je vyznačeno žlutou barvou): 

- na p. p. č.  2316/42 – kabelové vedení VN 10 kV 2x AXEKVCE 3x1x240/25 a 2x 

HDPE trubka uložené pod parkovacími místy a pod vjezdy ze zámkové dlažby v délce 

70 m v zeleném pásu v délce 9 m a v chodníku za zámkové dlažby v délce 14 m, 

kabelové vedení NN kabely AYKY J3x240+120 v chodníku v délce 14 m a pod 

parkovacími plochami v délce 27 m a 2 kabely AYKY J3x120+70 uložené v chodníku 

ze zámkové dlažby v délce 10 m,  

- na p. p. č. 2318/17 - kabelové vedení VN 10 kV  2x AXEKVCE 3x1x240/25 a 2x 

HDPE trubka uložené  v travnatém pásu podél parkovacích ploch v délce 68 m,  

- na p. p. č. 2316/1 - kabelové vedení NN 2 kabely AYKY J3x120+70 uložené 

v asfaltovém chodníku v délce 40 m a 1 kabel AYKY J3x120+70 v délce 6 m, za 

podmínky opravy povrchu dotčeného chodníku v celé délce a šíři, 

- na p. p. č. 2335/39 - kabelové vedení NN kabel AYKY J3x120+70 uložený 

v asfaltovém chodníku v délce 55 m, za podmínky opravy povrchu dotčeného chodníku 

v celé délce a šíři,  

žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, odůvodnění: příprava 

na změnu napěťové hladiny, místo 10 kV bude zvýšeno na 35 kV a budou doplněny trubky 

HDPE pro optické kabely, část trasy se posunula cca o jeden metr, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2.  s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „„Modernizace trati Hradec 

Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem 

– Stéblová“, kdy část této stavby bude realizovaná na částech pozemků označených jako p. 

p. č. 1807/18, p. p. č. 2629/27, p. p. č. 2802/31, p. p. č. 2802/33, p. p. č. 3838/5, p. p. č. 

3839/2, p. p. č.  3839/3, p. p. č. 3839/4, p. p. č. 3839/5, p. p. č. 3839/6, p. p. č. 3839/7, p. p. 

č. 3839/8, p. p. č. 3879, p. p. č. 4327/2, p. p. č. 4327/3, p. p. č. 4328/2, p. p. č. 4329/2, p. p. 

č. 4329/3, p. p. č. 4329/4, p. p. č. 4333/1, p. p. č. 4333/2, p. p. č. 4449, k. ú. Pardubice, 

v rozsahu cca 4.947 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 7.238 m2 dočasného záboru 

formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu, 

a  

s nájmem pozemků označených jako p. p. č. 1807/18, p. p. č. 2629/27, p. p. č. 2802/31, p. 

p. č. 2802/33, p. p. č. 3838/5, p. p. č. 3839/2, p. p. č.  3839/3, p. p. č. 3839/4, p. p. č. 

3839/5, p. p. č. 3839/6, p. p. č. 3839/7, p. p. č. 3839/8, p. p. č. 3879, p. p. č. 4327/2, p. p. č. 

4327/3, p. p. č. 4328/2, p. p. č. 4329/2, p. p. č. 4329/3, p. p. č. 4329/4, p. p. č. 4333/1, p. p. 

č. 4333/2, p. p. č. 4449, k. ú. Pardubice, o celkové výměře 12.185 m2 za nájemné ve výši 

61,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. 743.285,- Kč/rok bez DPH,  

žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha, 

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. 2408/13, p. p. č. 2410/1, p. p. č. 2410/33, p. p. č. 2410/34, p. p. č. 

2410/35, p. p. č. 2410/37, p. p. č. 2412/1, p. p. č. 2413/4, p. p. č. 2415/1, p. p. č. 2415/3, p. 

p. č. 2417/2, p. p. č. 2418/3, p. p. č. 2418/4, p. p. č. 2419/4, p. p. č. 2493/3, p. p. č. 2493/21, 

p. p. č. 2493/22, p. p. č. 2496/1, p. p. č. 2499/27, p. p. č. 2499/100, p. p. č. 2499/129, p. p. 

č. 2499/130, p. p. č. 2499/135, p. p. č. 2499/140, p. p. č. 2499/146, p. p. č. 2499/147, p. p. 

č. 2499/149, p. p. č. 2502/5, p. p. č. 2504/18, p. p. č. 2506/8, p. p. č. 2507/9, st. p. č. 4949, 

st. p. č. 10535/2, k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování optické sítě v rámci 

stavby „INS_FTTH_CZ_2397_50612_Pardubice_Dukla_teplovod_R100_kolektor“, 

žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha, 

odůvodnění: umístění optického kabelu do stávajícího energokanálu (teplovodu EOP a.s.), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 



4. se záměrem převodu níže uvedených nemovitostí, a to formou nepeněžitého vkladu  

do základního kapitálu společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 25291408, třída 

Míru 90, Pardubice:        

- nebytová jednotka č. 2087/17 a podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 

271/10000, v domě čp. 2086, 2087, ul. Čs. armády, stojícího na pozemcích označených 

jako st.p.č. 3815 a st.p.č. 3816, vše v k.ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka:  

č. 2224/19 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 256/10000,  

č. 2225/17 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 335/10000,  

č. 2225/18 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 198/10000,  

č. 2226/19 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 290/10000, 

v domě čp. 2224, 2225, 2226, 2227, ul. Jilemnického, stojícího na pozemku označeném 

jako st. p. č. 4182, k. ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka:  

č. 2233/112 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 51/2500,  

č. 2234/113 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 23/2000,  

č. 2234/114 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 83/5000,  

č. 2234/115 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 243/10000, 

č. 2235/116 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 2577/10000,  

v domě čp. 2232, 2233, 2234, 2235, nám. Dukelských hrdinů, stojícího na pozemcích 

označených jako st. p. č. 4233, st. p. č. 4234, st. p. č. 4235, st. p. č. 4236, k. ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka:  

č. 2253/19 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 29/1000,  

č. 2254/17 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 57/2500,  

č. 2255/17 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 89/5000,  

č. 2256/18 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 117/10000, 

č. 2257/21 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 7/1000,  

č. 2257/22 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 49/5000,  

v domě čp. 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 ul. Lexova a Josefa Ressla, stojícího na 

pozemcích označených jako st. p. č. 4128, st. p. č. 4129, st. p. č. 4130, st. p. č. 4131, st. p. 

č. 4132, st. p. č. 4133, k. ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka: 

č. 2277/19 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 329/10000,  

č. 2277/20 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 51/10000,  

č. 2278/17 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 235/10000,  

č. 2278/18 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 212/10000, 

č. 2279/17 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 403/10000,  

č. 2279/18 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 302/10000,  

v domě čp. 2277, 2278, 2279 ul. Josefa Ressla, stojícího na pozemku označeném jako st. p. 

č. 4267, k. ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka:  

č. 2316/5 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 288/10000,  

č. 2316/6 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 620/10000,  

č. 2317/5 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 290/10000,  

v domě čp. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, ul. Artura Krause, stojícího na pozemku 

označeném jako st. p. č. 4294, k. ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka:  

č. 2370/50 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 292/10000,  

č. 2371/50 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 685/10000,  

č. 2371/60 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 299/10000,  



v domě čp. 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, ul. Artura Krause, stojícího na pozemku 

označeném jako st. p. č. 4297, k. ú. Pardubice, 

- nebytová jednotka:  

č. 2451/100 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 1470/27459,  

č. 2451/101 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 240/27459, 

č. 2452/100 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 1320/27459,  

č. 2452/101 a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 1460/27459,  

v domě čp. 2449, 2450, 2451, 2452, ul. Devotyho, stojícího na pozemku označeném jako 

st. p. č. 5029, k. ú. Pardubice, 

žadatel: Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor OMI MmP, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

5. s výpůjčkou části pozemků označených jako p. p. č. 2107/3 o výměře 84 m2, p. p. č. 

2318/47 o výměře 178 m2, k. ú. Pardubice za účelem vybudování parkovacího stání 

v chodníku v ul. Teplého na části p. p. č. 2107/3 o výměře 84 m2, k. ú. Pardubice a 

stavebních úprav komunikace pro rozšíření sjezdu z ul. Češkova na části p. p. č. 2318/47 o 

výměře 178 m2, k. ú. Pardubice v rámci stavby „Bytový dům, Teplého – Češkova 

v Pardubicích“  

a 

odkoupením vybudovaných parkovacích stání v chodníku v ul. Teplého a stavebních úprav 

komunikace pro rozšíření sjezdu z ul. Češkova na částech pozemků označených jako p. p. 

č. 2107/3 o výměře 84 m2, p. p. č. 2318/47 o výměře 178 m2, k. ú. Pardubice po kolaudaci, 

do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč, žadatel: VITEUM s.r.o., IČO 

04742281, třída Míru 92, Pardubice. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

 

6. 

Rozhodnutí zadavatele – opravy dětských hřišť Pardubice V 

(usnesení č. 171/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravy 

dětských hřišť na území MO Pardubice V s dodavatelem Kulant cz, s.r.o., se sídlem 

Plemenářský podnik 425, Nemošice, IČ: 25293424, za nabídkovou cenu 351.129,90 Kč vč. 

DPH za použití čl. 13, odst. 2 Směrnice č. 14/2017 O zadávání veřejných zakázek. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.45 hod. 

 

Pardubice 4. 2. 2021 

 

 

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

                              Ing. Milan Randák              Evžen Erban 

 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


