Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení
z 11. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 16. května 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

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

Program:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení jednání
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále
Projednání schválených materiálů
Různé
Závěr

I.
Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení
Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Milan Randák a Bc. Jan Nadrchal.

II.
Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková.

III.
Projednání schválených materiálů
1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
IZ – 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. 58/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem:

1. odkoupení pozemku označeného jako p. p. č. 2386/31 o výměře 34 m2, k. ú. Pardubice za
cenu dle znaleckého posudku, žadatel: xxxxxxxxxxx, jedná se o chodník a přilehlou zeleň
v ul. Chrudimské v Pardubicích,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
2. výpůjčky pozemků označených jako p. p. č. 2376/15 o výměře 268,5 m2, p. p. č. 2376/23 o
výměře 179 m2, p. p. č. 2583/40 o výměře 8,1 m2, p. p. č. 2583/17 o výměře 95,5 m2, vše
v k. ú. Pardubice, pro sanační výkopy a uložení sanační technologie na dobu cca 1 měsíc a
výpůjčky částí pozemků označených jako p. p. č. 2376/15 o výměře 63,5 m2, p. p. č.
2376/23 o výměře 85,5 m2, p. p. č. 2583/40 o výměře 7 m2, p. p. č. 2583/12 o výměře 38
m2, p. p. č. 2583/17 o výměře 8 m2, vše v k. ú. Pardubice, pro uložení sanační technologie
na dobu cca 3 až 5 let za účelem sanace kontaminované staré ekologické zátěže v rámci
akce "Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.", žadatel:
Společnost EUROBIT s.r.o., IČO 27559289, se sídlem Balbínova 206/16, Vinohrady,
Praha, odůvodnění žadatele: uložení technologických rozvodů (voda, elektro), provedení
vrtů vč. umístění revizních šachet, odtěžení kontaminované zeminy do hloubky 4 m, za
podmínky nahrazení výsadby cibulovin, vysázených v daném prostoru v plném rozsahu po
dokončení sanačních prací,
Pro 0, zdržel se 0, proti 4
3. odkoupení stavby bez čp/če - garáž stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 7007/34, k.
ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 130.000,- Kč
v rámci akce „DUKLA SPORTOVNÍ“ (revitalizace sportovního areálu na Dukle), žadatel:
xxxxxxxxxxx.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0

Pardubice 16. 5. 2019

Ověřitelé:

………..………….
Ing. Milan Randák

…………………………
Bc. Jan Nadrchal

……..…..…...…………….…
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

