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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 32 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 22. 2. 2022 

Přítomni: Dušan Stránský, Ondřej Karas, Miloš Vendolský, Martin Štefka, Miroslav Šrámek, Ondřej 

Jaroš, Michal Koláček, Petr Kotýnek, Hana Demlová, Lukáš Filip, Václav Stříteský, Roman 

Sodomka, Martin Charvát, Radek Hejný, Kateřina Skladanová, Petr Škoda, Miroslav Macela, 

František Meduna, Vladimíra Pilná  

 

Omluveni: Petr Gloss, Josef Jirout, Alena Stehnová, Vítězslav Čapek, Jana Martincová, Zuzana 

Kavalírová, 

 

Nepřítomni: Vítězslav Štěpánek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, Jan Chvojka 

 

ověřitel: Miloš Vendolský 

    termín další komise:  29. 3. 2022, forma jednání bude upřesněna 

 

 

Číslo návrhu: 1 

Přijaté usnesení č. KPR/557/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 316/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice společnosti NA 

DOLÍKU s.r.o., IČO 27500535, se sídlem Milheimova 2889, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v 

Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem provozování objektu ve 

vlastnictví žadatele umístěného částečně na předmětném pozemku za podmínky úhrady částky ve 

výši 700,-Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání pozemku od 28.10.2021. 

 

Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KPR/558/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Pardubice 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské 

aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 

pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 400,- 

Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 

umístění a provozování zastřešené předzahrádky u provozovny postavené na pozemku označeném 

jako st.p.č. 4127/11 v k.ú. Pardubice. 

 

Návrh usnesení č. 3 nebyl přijat               (bod I. pro 0, proti 8, zdrž. 3, bod II. pro 3, proti 5, zdrž. 3) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht pozemků označených jako p.p.č. 438/4 o výměře 41.773 m2, p.p.č. 439/16 o výměře 21.736 

m2, p.p.č. 439/25 o výměře 78.193 m2, p.p.č. 439/49 o výměře 4.439 m2, p.p.č. 450/1 o výměře 

37.375 m2, p.p.č. 451/4 o výměře 18.647 m2, p.p.č. 460/1 o výměře 34.274 m2, p.p.č. 466/1 o 

výměře 95.958 m2, vše v k.ú. Mnětice a pozemku označeného jako p.p.č. 387/3 o výměře 70.699 m2 

v k.ú. Nemošice společnosti STATEK LIPKA a.s., IČO 04334043, se sídlem Lipka 1, 538 25 Horní Bradlo, 

na dobu určitou do 30. 9. 2030 za pachtovné 0,25 Kč/m2/rok, za účelem užívání a požívání pro 

zemědělskou výrobu. Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena po ukončení smlouvy o pachtu 

zemědělských pozemků NS_1720/MO4 se společností EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, se sídlem 

Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

udělení souhlasu s přenecháním propachtovaných pozemků označených jako p.p.č. 438/4 o výměře 

41.773 m2, p.p.č. 439/16 o výměře 21.736 m2, p.p.č. 439/25 o výměře 78.193 m2, p.p.č. 439/49 o 

výměře 4.439 m2, p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 m2, p.p.č. 451/4 o výměře 18.647 m2, p.p.č. 460/1 o 

výměře 34.274 m2, p.p.č. 466/1 o výměře 95.958 m2, vše v k.ú. Mnětice a pozemku označeného jako 

p.p.č. 387/3 o výměře 70.699 m2 v k.ú. Nemošice propachtovaných společnosti EUROBIT REAL a.s., 

IČO 27443752, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, do  užívání a 

požívání společnosti STATEK LIPKA a.s., IČO 04334043, se sídlem Lipka 1, 538 25 Horní Bradlo, za 

pachtovné 0,25 Kč/m2/rok. 

 

 

Číslo návrhu: 4 

Přijaté usnesení č. KPR/559/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht části pozemku označeného jako p.p.č. 614/10 o výměře 1.294 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za pachtovné ve výši 500,-Kč/rok 

za účelem sekání a sušení trávy a příležitostného pasení 1 koně. 
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Číslo návrhu: 5 

Přijaté usnesení č. KPR/560/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 43/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Semtín XXXXXXXXXXXXX 

na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a užívání 

dřevěné garáže a přístřešku na kola. 

 

č. 6 

Návrh usnesení nebyl přijat               (pro 4, proti 6, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 229/2 o výměře 987 m2 v k.ú. Dražkovice společnosti 

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 

na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem provedení manipulační plochy určené pro 

monitoring rekultivované skládky s kontrolními vrty.  

Výpůjčka je poskytována v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. 12. 2013. 

Přijaté usnesení č. KPR/569/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 3) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 229/2 o výměře 987 m2 v k.ú. Dražkovice společnosti 

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 

na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok + DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem provedení manipulační 

plochy určené pro monitoring rekultivované skládky s kontrolními vrty. 

 

Číslo návrhu: 7 

Přijaté usnesení č. KPR/561/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka níže uvedených pozemků s realizací 

stavby „Most ev.č. 324-018 P.Wonky, Pardubice“, číslo stavby SpKrÚ 8338/2015 /ORG 

0001321000000, kdy část této stavby bude realizovaná na částech pozemků označených p.p.č. 

251/1 o výměře 58,2 m2, p.p.č. 251/18 o výměře 26,7 m2, p.p.č. 251/3 o výměře 97,7 m2, p.p.č. 

2788/1 o výměře 612,5 m2, p.p.č. 331/15 o výměře 673,4 m2, p.p.č. 338/1 o výměře 158,8 m2, 

p.p.č. 359/1 o výměře 799,2 m2, p.p.č. 3647/13 o výměře 239,2 m2, p.p.č. 3647/23 o výměře 327,2 

m2, p.p.č. 3647/25 o výměře 742,9 m2, p.p.č. 3647/65 o výměře 187,5 m2, p.p.č. 3647/66 o výměře 

6,5 m2, p.p.č. 3647/7 o výměře 214,7 m2, p.p.č. 372/1 o výměře 908,7 m2, a na pozemcích 

označených jako p.p.č. 3647/14 o výměře 70 m2, p.p.č. 251/5 o výměře 110 m2, p.p.č. 3647/60 o 

výměře 21 m2, p.p.č. 3647/8 o výměře 117 m2, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu dočasného záboru a 

na částech pozemků označených jako p.p.č. 251/3 o výměře 6 m2, p.p.č. 251/5 o výměře 6 m2, 

p.p.č. 3647/25 o výměře 1 m2, p.p.č. 3647/60 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu 

trvalého záboru, Pardubickému kraji, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 

Pardubice, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby za podmínky doložení 

souhlasného vyjádření s realizací stavby od společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 

63217066, a Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, před uzavřením smlouvy o 

podmínkách provedení stavby. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

záměr budoucího bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 251/3 o výměře cca 

6 m2, p.p.č. 251/5 o výměře cca 6 m2, p.p.č. 3647/25 o výměře cca 1 m2, p.p.č. 3647/60 o výměře 

cca 6 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. 

Bezúplatný převod po doložení geometrického plánu žadatelem bude předložen po zveřejnění na 

úřední desce Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k projednání. 

 

Číslo návrhu: 8 

Přijaté usnesení č. KPR/562/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 492/1, p.p.č. 492/8, p.p.č. 

492/9, p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/11, p.p.č. 492/12, p.p.č. 492/18, p.p.č. 492/31, p.p.č. 492/34, p.p.č. 

492/38, p.p.č. 492/40, p.p.č. 492/42, p.p.č. 492/43, p.p.č. 492/47, p.p.č. 492/48, p.p.č. 492/65, 

p.p.č. 492/70, p.p.č. 496/13, p.p.č. 496/14, p.p.č. 508/5, p.p.č. 508/6, vše v k.ú. Pardubičky v 

rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1642-185/2021 a p.p.č. 147/1, p.p.č. 147/2, p.p.č. 

147/3, p.p.č. 147/5, vše v k.ú. Drozdice v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 314-185/2021, 

ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, spočívajícího v provozování  vybudované optické sítě uložené 

v rámci akce „Optická síť Edera a.s., ul. Dělnická“ za jednorázovou náhradu u pozemků označených 

jako p.p.č. 492/1, p.p.č. 492/8, p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/11, p.p.č. 492/12, p.p.č. 492/18, p.p.č. 

492/31, p.p.č. 492/34, p.p.č. 492/38, p.p.č. 492/40, p.p.č. 492/42, p.p.č. 492/43, p.p.č. 492/47, 

p.p.č. 492/48, p.p.č. 492/65, p.p.č. 496/14, p.p.č. 508/5, p.p.č. 508/6, vše v k.ú. Pardubičky a p.p.č. 

147/1, p.p.č. 147/2, vše v k.ú. Drozdice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 492/9, p.p.č. 492/70, p.p.č. 
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496/13, vše v k.ú. Pardubičky, p.p.č. 147/3, p.p.č. 147/5, vše v k.ú. Drozdice ve výši 100,- 

Kč/bm+DPH. 

 

Číslo návrhu: 9 

Přijaté usnesení č. KPR/563/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 288/2, p.p.č. 288/8, 

p.p.č. 486/1, p.p.č. 486/3, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 489/1, p.p.č. 489/2, vše v k.ú. Pardubičky, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného 

osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za 

účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru 

veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a 

každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  

Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým 

plánem č. 1384,1646-201/2021. 

 

Návrh usnesení č. 10 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 1) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pardubice (mimo 

kabelové vedení veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví společnosti ASAP IT CREW s.r.o., IČO 05734851, se sídlem Rybná 716/24, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 

místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. Geometrický plán na oddělení předmětné části pozemku bude odsouhlasen společností 

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

 

 

Číslo návrhu: 11 

Přijaté usnesení č. KPR/564/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej pozemku označeného jako st.p.č. 625 o výměře 18 m2 v k.ú. Popkovice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Garmax trade s.r.o., IČO 09717919, se 

sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 

povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel 

uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice. 

 

Číslo návrhu: 12 

Přijaté usnesení č. KPR/565/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 464 o výměře 18 m2 v k.ú. Popkovice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

Číslo návrhu: 13 

Přijaté usnesení č. KPR/566/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej zaplocené části pozemku označeného jako p.p.č. 627/118 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Staré 

Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 

schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat 

do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra 

výše uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

Návrh usnesení č. 14 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 32 m2 nebo o výměře cca 25 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 

cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 

schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

 

 

Návrh usnesení č. 15 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2978/1 o výměře cca 160 m2, v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 

části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 16 nebyl přijat               (bod I. pro 0, proti 11, zdrž. 0, bod II. a bod III.pro 0, proti 

10, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 652 o výměře 93 m2, p.p.č. 693/27 o výměře 55 m2, p.p.č. 

693/29 o výměře 1.802 m2, p.p.č. 651 o výměře 993 m2, p.p.č. 650 o výměře 2.234 m2, p.p.č. 647/1 

o výměře 2.027 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 716/10 o výměře cca 8.815 m2, p.p.č. 

727/7 o výměře cca 87 m2, p.p.č. 727/6 o výměře cca 41 m2, p.p.č. 727/16 o výměře cca 932 m2, 

p.p.č. 653 o výměře cca 4.682 m2, p.p.č. 649 o výměře cca 1.892 m2, p.p.č. 648/1 o výměře cca 5.344 

m2, p.p.č. 648/2 o výměře cca 546 m2, p.p.č. 693/28 o výměře cca 220 m2, p.p.č. 647/2 o výměře cca 

1.080 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 508 m2, p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.360 m2, vše v k.ú. Staré 

Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti MOBEST a.s., IČO 

45275262, se sídlem Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
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pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy o pachtu zemědělských pozemků uzavřené s 

družstvem Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

nájem pozemků označených jako p.p.č. 652 o výměře 93 m2, p.p.č. 693/27 o výměře 55 m2, p.p.č. 

693/29 o výměře 1.802 m2, p.p.č. 651 o výměře 993 m2, p.p.č. 650 o výměře 2.234 m2, p.p.č. 647/1 

o výměře 2.027 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 716/10 o výměře cca 8.815 m2, p.p.č. 

727/7 o výměře cca 87 m2, p.p.č. 727/6 o výměře cca 41 m2, p.p.č. 727/16 o výměře cca 932 m2, 

p.p.č. 653 o výměře cca 4.682 m2, p.p.č. 649 o výměře cca 1.892 m2, p.p.č. 648/1 o výměře cca 5.344 

m2, p.p.č. 648/2 o výměře cca 546 m2, p.p.č. 693/28 o výměře cca 220 m2, p.p.č. 647/2 o výměře cca 

1.080 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 508 m2, p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.360 m2, vše v k.ú. Staré 

Čívice společnosti MOBEST a.s., IČO 45275262, se sídlem Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 158 00 

Praha 5, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné v souladu se  Zásadami pro 

nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice v platném znění, ve výši 300,-Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky 

budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem stavby provozního objektu DPD (Direct Parcel 

Distribution). 

Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy o pachtu zemědělských pozemků uzavřené s 

družstvem Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962. 

III. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 652 o výměře 93 m2, p.p.č. 693/27 o výměře 55 m2, p.p.č. 

693/29 o výměře 1.802 m2, p.p.č. 651 o výměře 993 m2, p.p.č. 650 o výměře 2.234 m2, p.p.č. 647/1 

o výměře 2.027 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 716/10 o výměře cca 8.815 m2, p.p.č. 

727/7 o výměře cca 87 m2, p.p.č. 727/6 o výměře cca 41 m2, p.p.č. 727/16 o výměře cca 932 m2, 

p.p.č. 653 o výměře cca 4.682 m2, p.p.č. 649 o výměře cca 1.892 m2, p.p.č. 648/1 o výměře cca 5.344 

m2, p.p.č. 648/2 o výměře cca 546 m2, p.p.č. 693/28 o výměře cca 220 m2, p.p.č. 647/2 o výměře cca 

1.080 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 508 m2, p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.360 m2, vše v k.ú. Staré 

Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti MOBEST a.s., IČO 

45275262, se sídlem Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby provozního 

objektu DPD (Direct Parcel Distribution) vydaného příslušným stavebním úřadem, které bude 

doloženo žadatelem. 
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Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 642 o výměře 3.635 m2, částí pozemků označených jako 

p.p.č. 693/28 o výměře cca 923 m2, p.p.č. 646/1 o výměře cca 254 m2, p.p.č. 693/24 o výměře cca 

183 m2, p.p.č. 645 výměře cca 6.160 m2, p.p.č. 648/2 o výměře cca 69 m2, p.p.č. 640 o výměře cca 

1.325 m2, p.p.č. 641 o výměře cca 9.161 m2, p.p.č. 644 o výměře cca 8.842 m2, p.p.č. 648/1 o 

výměře cca 71 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti MOBEST a.s., IČO 45275262, se sídlem Běhounkova 2310/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5, za 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 

výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 

posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy o pachtu zemědělských pozemků uzavřené s 

družstvem Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962. 

 

 

Číslo návrhu: 18 

Přijaté usnesení č. KPR/567/2022               (pro 8, proti 1, zdrž. 2) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

Návrh usnesení č. 19 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2 v k.ú. Nemošice  z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
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znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy NS_0643/MO 4 

uzavřenou se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406,  

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 200/6 o výměře 3.912 m2 a p.p.č. 360/1 o výměře 619 

m2, vše v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé. 

 

 

Číslo návrhu: 20 

Přijaté usnesení č. KPR/568/2022               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Schvaluje 

změnu počtu zástupců na jednáních komise pro pozemky a reklamu  u odboru hlavního architekta z 

původního počtu 1 na počet 2, kdy druhým zástupcem bude zaměstnanec působící na 

pozici  koordinátora, a to od 1.3.2022. 

 

Ověřeno dne 28.2.2022                                                                       Zapsala: 

Dušan Stránský v.r.                                                                               Vladimíra Pilná 

Miloš Vendolský v.r. 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 


