
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

Usnesení 
 

 

z 44. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 2. září na 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V   

 

 

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

 

Omluven: Evžen Erban, Ing. Jiří Janoš. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

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

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

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

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

RMO Pardubice V 

3. Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp 

odpadkových košů na území MO Pardubice V 

4. Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: „Změna užívání drobné provozovny na knihovnu, Josefa Ressla 2278, 

Pardubice“ 

5. Dotace – změna termínu schválených dotací 

6. Návrh na prodej nákladního přívěsu  

Informativní zpráva – VŘ na akci „Náhradní výsadba dřevin na území MO Pardubice V“ 

Informativní zpráva – investice 

Informativní zpráva – čerpání finančních prostředků z rezerv 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 



III. 

Projednání schválených materiálů 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 209/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s poskytnutím slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích 

městského obvodu za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, žadatel: BARTH Reklamka 

a.s., IČO 25256181, Hůrka 1798, Pardubice,  

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

2. s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2341/32 o výměře 6 m2 (dle 

geometrického plánu č. 9785-16/2021 díl “a“), k. ú. Pardubice a souhlasí s nástavbou 

objektu, který je umístěn na pozemku označeném jako p. p. č. 2341/21 a na části 

pozemku označené jako p. p. č. 2341/32, vše k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

odůvodnění: pozemek p. č. 2341/32 je z části zastavěn stavbou čp. 153, Široká, 

Pardubice, ostatní část pozemku je v současné době využívána jako komunikace 

(chodník), 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

3. s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 488/13 o výměře 252 m2 a části pozemku 

označeného jako p. p. č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše k. ú. Dražkovice, žadatel: 

xxxxxxxxxxx, odůvodnění: bude vlastníkem sousedních pozemků p. p. č. 406/5, p. p. č. 

420/2, p. p. č. 419/1, p. p. č. 488/14, vše k. ú. Dražkovice, parcely pro rodinu, 

Pro 0, zdržel se 2, proti 1 – usnesení nebylo přijato 

4. s prodloužením termínu závazku převodu stavebních úprav komunikací na části pozemků 

označených jako p. p. č. 2499/105 o výměře 576 m2, p. p. č. 2404/79 o výměře 1.540 m2, 

p. p. č. 2404/81 o výměře 73 m2, p. p. č. 2404/80 o výměře 37 m2, p. p. č. 2426/41 o 

výměře 20 m2, p. p. č. 2575/4 o výměře 23 m2, vše k. ú. Pardubice, a to do 31. 12. 2024, 

žadatel: Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem 

Dobrovského 1278/25, Praha 7, odůvodnění žadatele: účelem žádosti je úprava smlouvy 

o výpůjčce ze dne 4. 8. 2014, podle které má vypůjčitel závazek převést stavební úpravy 

komunikací na předmětných pozemcích po jejich realizaci, a to do 31. 12. 2021, z důvodu 

nedostatku finančních prostředků docházelo k posunům realizace stavby a prodlužování 

příslušných stavebních povolení, 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

5. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2252/9 o výměře 48 m2, k. ú. 

Pardubice, za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení pro seniory (18 

m2) a zřízení pochůzní plochy před stánkem (30 m2), žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: 

nájem pozemku za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení pro 

seniory (18 m2), před stánkem bude zřízena pochůzní plocha (30 m2) se zachováním 

stávajícího stromu – napojení na chodník, 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

6. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 58/4 o výměře 6 m2, k. ú. Dražkovice 

za účelem umístění a provozování stánku se zmrzlinou, žadatel: FG Ice s.r.o., IČO 

10755004, Březhradská 148/3, Březhrad, Hradec Králové,  

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

7. s prodloužením doby výpůjčky částí pozemků: p. č. 2155/7 o výměře 15 m2, p. č 2580/4 o 

výměře 15 m2, p. č. 2499/140 o výměře 7,5 m2, p. č. 2155/3 o výměře 7,5 m2, p. č. 

2165/30 o výměře 7,5 m2, p. č. 2316/1 o výměře 7,5 m2, p. č. 2583/6 o výměře 10 m2, k. 

ú. Pardubice, za účelem provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD (bez 



reklamních ploch, s reklamními plochami), žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s., 

IČO 63217066, Teplého 2141, Pardubice, 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

8. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 2335/39 o výměře 10 m2, k. ú. 

Pardubice za účelem zřízení a užívání parkovacího místa pro osobní auto (zatravňovací 

dlažba), žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění žadatele: parkování osobního auta, úpravu 

pozemku zatravňovacími dlaždicemi jsem již provedla na vlastní náklady z důvodu 

bahnitého terénu v tomto místě,  

Pro 1, zdržel se 0, proti 2 – usnesení nebylo přijato 

9. se změnou nájemce části pozemku označeného jako st. p. č. 5376 o výměře 15 m2, k. ú. 

Pardubice z xxxxxxxxxxx a nájmem části pozemku označeného jako st. p. č. 5376 o 

výměře 11 m2, k. ú. Pardubice, za účelem umístění a užívání venkovního sezení, žadatel: 

xxxxxxxxxxx, odůvodnění žadatele: změna nájemce z důvodu změny bydliště mojí 

snachy s rodinou, 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

10. s odkoupením pozemků označených jako p. p. č. 3752/7 o výměře 20.153 m2, p. p. č. 

5240 o výměře 12 m2, vše k. ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 

kupní cenu 4.000,- Kč/m2, navrhovatelé: xxxxxxxxxxx. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 3 – usnesení nebylo přijato 

 

2. 

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

RMO Pardubice V 

  (usnesení č. 210/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem pronajmout garážová  stání  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, žadatelům: 

• xxxxxxxxxxx, garážové stání č. 2 v budově čp. 2731, 

• xxxxxxxxxxx, garážové stání č. 3 v budově čp. 2731, 

• xxxxxxxxxxx, garážové stání č. 4  v budově čp. 2731. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp 

odpadkových košů na území MO Pardubice V 

(usnesení č. 211/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o 

poskytování služeb na výsyp a pronájem odpadkových košů na TKO s poskytovatelem Služby 

města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572 z důvodu zvýšení počtu 

vysypávaných košů o 3 ks (na 284 košů), celková cena (685.000, - Kč bez DPH) se nemění. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: „Změna užívání drobné provozovny na knihovnu, Josefa Ressla 2278, 

Pardubice“ 

(usnesení č. 212/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Změna 

užívání drobné provozovny na knihovnu, Josefa Ressla 2278, Pardubice“ se zhotovitelem 



firmou CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 

Pardubice, a to za nabídkovou cenu 883.873,42 Kč bez DPH (1.069.486,90 Kč vč. DPH). 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Dotace – změna termínu schválených dotací 

(usnesení č. 213/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu schválené dotace ve výši 

10.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 29. 5. 2021, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, 

Dražkovice 235, Pardubice, IČ 46494910 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo 

nejdéle 30. 10. 2021. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Návrh na prodej nákladního přívěsu 

(usnesení č. 214/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V: 

1.  Souhlasí s prodejem nákladního přívěsu  AGADOS 26 S, výrobce AGADOS s.r.o., Velké 

Meziříčí, registrační značka: 5E4 1280, případným zájemcům o jeho koupi prostřednictvím 

úřední desky, na kterých bude nabídka na prodej nákladního přívěsu vyvěšena po dobu 15 

dnů, s uzavřením kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídnutou cenou a s vyřazením 

tohoto majetku z účetnictví;   

2.  Souhlasí s tím, aby v případě, že se nepřihlásí žádný zájemce o koupi výše uvedeného, byl 

tento nákladní přívěs vyřazen z majetku a byla zajištěna jeho fyzická likvidace. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.25 hod. 

 

Pardubice 2. 9. 2021 

 

 

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

                              Ing. Milan Randák            Bc. Jan Nadrchal  

 

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


