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Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic 

Odbor majetku a investic  |  Odd. správy bytových domů a nebyt. prostor 

U Divadla 828, 530 21 Pardubice 

 
 
 
 

 

Zápis z 20. jednání komise pro bytové a nebytové prostory, které se konalo  dne 11.1.2021  

od 15:00 hod. v zasedací místnosti v  mezipatře budovy čp. 828 ul. U Divadla. 
 
Přítomni dle prezenční listiny (jména jsou uváděna bez titulů):  

Členové komise s hlasovacím právem: Hovorka Pavel, Drahoš Milan (hlasoval e-mailem), Erban Evžen, 
Štefková Karolína, Tajovský Karel (hlasoval e-mailem), Nevečeřal Pavel, Rejl Josef, Drenko Michal 
Omluveni: Mede Alfréd, Rýdlová Renata 
 
Z 10 členů komise s hlasovacím právem přítomno po celou dobu jednání minimálně 6 členů, komise 
byla usnášeníschopná, protože byla přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s hlasovacím 
právem.  
 
              
Program :  I.  Jmenování ověřitelů zápisu 
                   II. Projednání žádostí  - nebytové prostory 

 III. Projednání žádostí  - byty 
 

************************************************************************************ 
 
 

I.  Jmenování ověřitelů zápisu 
Ověřiteli zápisu z tohoto jednání  byli: místopředseda KBNP p. Hovorka a p. Rejl 
 
 

II. Projednání žádostí – nebytové prostory 

 
1.   
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání o 
výměře 120 m2 (označený jako jednotka  č. 2225/17),  nacházející se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 
2226, 2227, ve vchodě  čp. 2225, ul. Jilemnického která je postavená na pozemku označeném  jako 
st.p.č. 4182, k.ú. a obec Pardubice, část  obce Zelené Předměstí s panem The Nguyen Trong, IČ 283 
92 965, se sídlem Valentova 1735/7, Chodov, 149 00 Praha 4, účel nájmu - prodejna smíšené zboží 
(potraviny – ovoce a zelenina, drogerie), výše nájemného 1.650,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu 
neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  
KBNP d o p o r u č u j e schválit záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností 
z nájemní smlouvy uzavřené  dne 1.9.2002 týkající se prostoru sloužícího podnikání, který se nachází 
v přízemí budovy čp. 2550 (označené jako objekt občanské vybavenosti), která je součástí  pozemku  
označeného  jako stavební parcela č.parc.st. 5419, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 
ze spol. Rehabilitace Jiřina Tučková s.r.o., IČ 066 57 061, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na Mgr. Janu Jedličkovou, IČ 765 14 200 se sídlem 53003 Pardubice - 

Bílé Předměstí, Holubova 713.  

 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  
KBNP  d o p o r u č u j e   schválit prominutí nájemného (70%) ve výši 4.232,20 Kč bez DPH za období 
od 1.5.2020 do 30.6.2020 paní Blance Maňáskové, IČ 266 39 611, se sídlem náměstí Dukelských 
hrdinů 2232, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je nájemkyní prostoru sloužícího podnikání 
označ. jako jednotka č. 2087/17, nacházejícího se v budově čp. 2086, 2087 ul. Čs. Armády, která je 
postavená na pozemcích označených  jako stavební parcela č.parc.st. 3815, 3816, k.ú. a obec 
Pardubice, část obce Zelené Předměstí.   
 
Hlasování komise 2 pro, 4 proti, 2 zdrž. 

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

4.  
KBNP  d o p o r u č u j e   schválit prominutí nájemného (100 %) ve výši 1.737,66 Kč bez DPH za období 
od 1.1.2021 do 28.2.2021 spolku Mydive z.s.,  IČ 064 19 216, se sídlem Jilemnického 2228, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, který je nájemcem prostoru označeného jako nebyt č. 2315 
nacházejícího  se v 1.patře objektu č. 23 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném 
jako st.p.č. 864/23 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
 
Hlasování komise 0 pro, 8 proti, 0 zdrž. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
5. 
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  záměr  prodeje jednotky č. 1312/101, dílna nebo 
provozovna,  nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 
1312, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 
5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech 
domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 
5365/2, id. podílu 300/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  
k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí. 
 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  záměr  prodeje jednotky č. 1313/101, jiný nebytový 
prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 
5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 
1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. 
podílu 411/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec 
Pardubice, část obce Bílé Předměstí. 
 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  záměr prodeje  jednotky č. 1313/102, jiný nebytový 
prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 
5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 892/10000 na společných částech domu čp. 
1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. 
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podílu 892/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec 
Pardubice, část obce Bílé Předměstí. 
 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  záměr  prodeje jednotky č. 1314/101, jiný nebytový 
prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 
5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 424/10000 na společných částech domu čp. 
1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. 
podílu 424/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec 
Pardubice, část obce Bílé Předměstí. 
 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

III. Projednání žádostí – BYTY  
 
1. Žádost o obnovení NS - po zaplacení dluhu 

 
1.1 
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   uzavření NS se žadatelem na zkušební dobu ½ r., výše nájemného 72,69 
Kč/m2/měs.  
 
Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 
 

 

 

 

 

 

V  Pardubicích dne 12.1.2021              

Zapsala : R. Kudrnová tel. 466 859 210  

 

 

Ověřitel podpis 

 
Pavel Hovorka  

 
 

 
Josef Rejl 

 
 

 


