
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

ze 19. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 28. listopadu 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

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

Erban.  

 

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. Jan Nadrchal a Evžen Erban. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2. Jmenování člena MK Dukla Rady městského obvodu Pardubice V  

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

RMO Pardubice V  

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

5. Návrh rozpočtového opatření 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 94/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2165/18 o výměře 224 m2, k.ú. 

Pardubice, žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu 2096, 2097 Wolkerova, 

Pardubice, IČO 26010259, se sídlem Wolkerova 2096, 530 02 Pardubice, účel: užívání 

stávajícího parkoviště pro vlastníky bytových jednotek v domě čp. 2096-2097 ul. 

Wolkerova za nájemné ve výši 7.000,- Kč/rok, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 



2. s prodejem částí pozemků označených jako p. p. č. 2418/3 o výměře cca 65 m2 a p. p. č. 

2419/2 o výměře cca 7 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: Společenství pro dům Benešovo 

náměstí 2517-2521, Pardubice, IČO 28825918, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, 

Benešovo náměstí 2519, Pardubice, odůvodnění: rekonstrukce zadních dvou vchodů, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

3. s odsouhlasením zápisu existujících zákonných věcných břemen vzniklých na základě 

ustanovení § 22 odst. 5) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, 

ve spojení s § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 

Sb. případně ustanovení § 20 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a potřebě tepla, 

který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., do katastru nemovitostí 

bezúplatně formou souhlasného prohlášení na pozemcích označených jako st. p. č.7417, 

st. p. č. 8183, st. p. č. 8294, st. p. č. 7418, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: Elektrárny 

Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

4. s nájmem částí pozemků označených jako st. p. č.  848/1 o výměře 203 m2, st. p. č. 848/2 

o výměře 173 m2, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: Pardubický podnikatelský inkubátor z. 

ú., IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 12, Pardubice, za účelem vybudování 

parkovací plochy, zpevněné plochy, stání pro kola, přístřešku na popelnice, schodiště, 

bezbariérového přístupu do objektů čp. 363 a 372 v ul. Jana Palacha a oplocení, na dobu                                                                                                                                                                                                      

určitou do 31. 12. 2029, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

5. s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 2123/14 o výměře 247 m2, k. ú. Pardubice, 

žadatel: Společenství vlastníků domu čp. 2628 Rožkova, Pardubice, IČO 04350880, se 

sídlem Rožkova 2628, Pardubice, odůvodnění žadatele: zřízení cesty okolo domu a 

úprava zadního traktu (parková úprava, příp. dětské pískoviště), 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

6. s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2582/1 o výměře cca 11 m2, k. ú. 

Pardubice, žadatelé: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: jde o část dávno zaploceného pozemku 

p. p. č. 2582/1 o výměře 11 m2,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

7. se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2165/9, k. ú.  

Pardubice, za účelem provozování stávající inženýrské sítě v rozsahu geometrického 

plánu č. 9194-409/2019, žadatel: UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, Závišova 

502/5, Praha, odůvodnění: zřízení věcného břemene před prodejem pozemku 3.osobě, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

8. s výpovědí smlouvy o umístění 3 ks reklamních zařízení na objektu 372 v ulici Jana 

Palacha v Pardubicích, který je součástí st. p. č. 848/2, vše v k. ú. Pardubice, uzavřené se 

spol. BARTH Reklamka a. s., IČO 252 56 181, Hůrka 1798, Pardubice, žadatel: 

Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú., IČO 06372562, náměstí Republiky 12, 

Pardubice. 

Pro 3, zdržel se 2, proti 0 

 

2. 

Jmenování člena MK Dukla Rady městského obvodu Pardubice V 

 (usnesení č. 95/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V jmenuje dnem 1. 12. 2019 členem MK Dukla RMO 

Pardubice V paní Žanetu Havlenovou, bytem Josefa Ressla 2257, Pardubice. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 



3. 

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

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 96/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem města pronajmout: 

1. dílnu s kanceláří a sociálním zařízením o celkové výměře 201,14 m2 v areálu Jana 

Palacha 324 v Pardubicích na pozemku označeném jako st. p. č. 864/9, k. ú. Pardubice, 

žadatel: Elklima s.r.o., IČ 150 50 521, Chrudimská 2905, Pardubice, účel nájmu – 

klempířská dílna, 

2. garážová stání č.12, a 13 v budově čp. 2721 a garážová stání č. 2, 3 a 4 v budově čp. 2731 

ul. Sokolovská v Pardubicích, každé o velikosti 15 m2, nacházející se v 1. podzemním 

podlaží v budovách čp. 2721 a čp. 2731 Sokolovská ul., které jsou součástí pozemků 

označených jako stavební parcely č. 10089 a 10090, k. ú. Pardubice, žadatel: Jan Krebs, 

IČ 008 14 410, Jiránkova 2207, účel - garážování osobních automobilů. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

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

(usnesení č. 97/2019 R) 

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

velkoobjemových kontejnerů za cenu 689 700,- Kč (570 000,- Kč bez DPH), výsyp 

odpadkových košů za cenu 828 850 Kč (685 000,- Kč bez DPH) a výsyp odpadkových košů 

na psí exkrementy za cenu 308 550,- Kč (255 000,- Kč bez DPH) na rok 2020 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 

 

5. 

Návrh rozpočtového opatření 

(usnesení č. 98/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje v rámci své pravomoci rozpočtová opatření:  

1. spočívající v přesunu 50 tis. Kč z položky opravy, údržba v běžných výdajích v kapitole 15 

– životní prostředí na položku investice – kontejnerové státní (ohrádky) v kapitole 15 – 

životní prostředí v kapitálových výdajích (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 

110), 

2. spočívající v přesunu 150 tis. Kč z položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 

– životní prostředí na položku péče o zeleň v kapitole 15 – údržba hřišť v běžných výdajích 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 111). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Pardubice 28. 11. 2019 

 

 

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

                              Bc. Jan Nadrchal                     Evžen Erban  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

           starosta MO Pardubice V 


