
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Usnesení 
 

z 56. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 5. dubna 2018 v salonku DK Dukla 

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek, MUDr. Tomáš Rejda, 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 Ing. Jaroslav Kňava. 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2.  Jmenování člena MK Višňovka 

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

RMO Pardubice V 

4.  Dotace 

5.  Úprava plánu společenských akcí MO na r. 2018 

6.  Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – Sběr a likvidace 

psích exkrementů na území MO Pardubice V- SmP 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

1.  

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 322/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 



1. prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 5506 o výměře 406 m
2
, jehož součástí je stavba 

Zelené Předměstí, č. p. 2872, k. ú. Pardubice, žadatel: VH EASY s.r.o., IČO 04544188, Na 

Ležánkách 1860, Pardubice, odůvodnění žadatele: provozujeme biorezonanční léčbu 

především pro děti a potřebujeme rozšíření prostor i pro kroužek jógy a dalších aktivit, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. uznání vlastnických práv ve prospěch xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, každé ke spoluvlastnickým 

podílům ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemcích označených jako p. p. č. 2404/71 o 

výměře 89 m
2
 a p. p. č. 2404/78 o výměře 49 m

2
, vše v k. ú. Pardubice, navrhovatel: 

statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČ: 00174046 

Pro 3, zdržel se 1, proti 1 

3. nájmu a prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2303/22 o výměře cca 14 m
2
, k. ú. 

Pardubice za účelem zateplení objektu čp. 2014 ul. Teplého v Pardubicích, žadatel: 

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

Pro 1, zdržel se 2, proti 2 

4. nájmu a prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2316/42 o výměře cca 2,4 m
2
, k. ú. 

Pardubice za účelem výstavby distribuční kompaktní betonové trafostanice a o uzavření 

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

874/8, Děčín, odůvodnění: prodej pozemku po dokončení stavby „Pardubice – TS 

PA_0039 náhrada, IE-12-2006407“. Trafostanice bude umístěna i na části sousedního 

pozemku ve vlastnictví Salesiánské provincie Praha, 

Pro 0, zdržel se 1, proti 4 

5. prodeje pozemků označených jako p. p. č. 2500/11 o výměře 217 m
2
, p. p. č. 2500/12 o 

výměře 197 m
2
 a části pozemku označeného jako st. p. č. 1079/5 o výměře cca 100 m

2
, vše 

v k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxx, odůvodnění: příprava rekonstrukce domu a úpravy 

zahrady v ulici K Vinici č.p. 499 v Pardubicích (obnova venkovní fasády, zateplení, 

výměna oken, výměna okapů, odstranění vlhkosti atd.), 

Pro 3, zdržel se 2, proti 0 

6. a)  bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p. p. č. 2507/11 o výměře cca 95 

m
2
, k. ú. Pardubice z vlastnictví města do vlastnictví žadatele WELL Invest s.r.o., IČO 

24290688, Tusarova 1179/37, Holešovice, Praha 7 - pozemek pod parkovištěm,  

b) bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p. p. č. 2505/1 o výměře cca 394 

m
2
 a p. p. č. 4732/4 o výměře cca 7 m

2
, k. ú. Pardubice, z vlastnictví žadatele WELL 

Invest s.r.o., IČO 24290688, Tusarova 1179/37, Holešovice, Praha 7 do vlastnictví 

města - pozemky pod chodníkem, komunikací a zelení,   

c) změny bodu II. usnesení č. R/3601/2016 RmP ze dne 25.7.2016, kterým byl schválen 

„bezúplatný převod zpevněných ploch (chodníku, komunikace, parkoviště) včetně 

veřejného osvětlení vybudovaných v rámci výstavby bytového domu na části p.p.č. 

2507/11 a na části p.p.č. 2408/13 k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti WELL Invest 

s.r.o., IČ 24290688, se sídlem Tusarova 1179/37, Holešovice, Praha 7, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 

a to po vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby“, a to  

o vyjmutí textu *parkoviště* z uvedeného usnesení, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

7. zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na části pozemků 

označených jako p. p. č. 2500/4, p. p. č. 2499/135, k. ú. Pardubice, za účelem uložení a 

provozování kabelového vedení VN  a NN v rámci stavby „Pce na Spravedlnosti – přel. 

knn, kvn – SMP“, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín – 

Podmokly.  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 



2. 

Jmenování člena MK Višňovka 

 (usnesení č. 323/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V jmenuje dnem 6. 4. 2018 členem Místní komise 

Višňovka pana Michala Chlumského, bytem Svobody 2496, 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. 324/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. pronajmout prostory v areálu J. Palacha 324 v Pardubicích, kancelář (6,95 m
2) 

a archív 

(190,86 m
2) 

o celkové výměře 197,21 m
2
 v objektu č. 28 stojícím na pozemku označeném 

jako st. p. č. 864/13 k. ú. Pardubice, žadatel: SK Pretorian Pardubice z. s., IČ 012 52 186, 

J. Jabůrkové 191, Pardubice, účel nájmu – tělocvična úpolových sportů, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. pronajmout prostor o výměře 34,56 m
2
 nacházející se v budově čp. 2086, 2087 ul. Čs. 

armády v Pardubicích, stojící na pozemcích označených jako stavební parcely č. parc. st. 

3815 a č. parc. st. 3816, k. ú. Pardubice, označený jako jednotka č. 2087/17, poslední účel 

užívání – služebna městské policie žadateli: Blanka Maňásková, IČ 698 56 095, nám. 

Dukelských hrdinů 2232, účel nájmu – dámské, pánské a dětské kadeřnictví, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

3. pronajmout prostor nacházející se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve 

vchodě čp. 2317 ul. Artura Krause, která je postavená na pozemku označeném jako 

stavební parcela č. parc. st. 4294  k. ú. Pardubice, označený jako jednotka č.  2317/5 o 

výměře 58,26 m
2
, poslední účel užívání -  dětská herna, žadatel: Hurt David - Údržba 

zeleně, IČ 691 26 216, Jiránkova 2294, Pardubice, účel nájmu – sklad a dílna. 

Pro 3, zdržel se 2, proti 0 

 

4. 

Dotace 

(usnesení č. 325/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018: 

ve výši 5.500,- Kč na „Přírodovědnou poznávací soutěž“ ve dnech 5. – 7. 6. 2018, žadatel: 

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice – Polabiny, Družby 334, Pardubice, IČ 48161233, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2017: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018, a související 

rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.500,- Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 

33 na novou položku „dotace DDM ALFA na přírodovědnou soutěž“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 44). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Úprava plánu společenských akcí MO na r. 2018 

 (usnesení č. 326/2018 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V  schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO na  

r. 2018 spočívající: 

- v přesunu 2 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice na akci Vánoční punč, 

- v přesunu 8,1 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice na akci Slavnost MO Pardubice V. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

 Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – Sběr a 

likvidace psích exkrementů na území MO Pardubice V- SmP  

(usnesení č. 327/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování služeb – sběr a likvidace psích exkrementů na území MO Pardubice V č. O - MO 

V 02/2018 uzavřené dne 03. 01. 2018 se Službami města Pardubic, a.s., s tím, že výsyp košů 

bude prováděn do konce roku 2018 1x týdně – středa, za celkovou cenu 206 000,- Kč bez 

DPH (249 260,- Kč včetně DPH). 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 

Pardubice 5. 4. 2018 

 

 

 

 

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

                                    Bc. Petr Dufek                                                   Ing. Jaroslav Kňava  

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

           starosta MO Pardubice V 


