Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení
z 39. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 1. dubna 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MO Pardubice V
Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák (po část jednání), Ing. Jiří Janoš, Evžen
Erban.
Omluven: Ing. Milan Randák (po část jednání), Bc. Jan Nadrchal.
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 Evžen Erban a Ing. Jiří Janoš.
Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková.

1.
2.

II.
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
Rozhodnutí zadavatele – „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause –
Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“

Informativní zpráva – výběrové řízení na doplnění písku v pískovištích na území MO
Pardubice V
Pro 3, zdržel se 0, proti 0
III.
Projednání schválených materiálů
1.
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 182/2021 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí:
1. se zřízením budoucího věcného břemene a věcného břemene na částech pozemků
označených jako p. p. č. 2165/1, p. p. č. 2252/1, p. p. č. 2252/25, p. p. č. 2252/5, p. p. č.
2252/10, k. ú. Pardubice (vnitroblok H), za účelem výměny stávajících a uložení nových

vodovodních a kanalizačních potrubí, žadatel: Společnost Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, Pardubice,
Pro 3, zdržel se 0, proti 0
2. s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku označeného jako p. p. č. 2292/7
o výměře 26 m2, k. ú. Pardubice za účelem umístění a provozování stacionární měřící
stanice, žadatel: Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, Na Šabatce 2050/17,
Praha,
Pro 3, zdržel se 0, proti 0
3. s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2583/31 o výměře cca 17 m2, k. ú. Pardubice,
žadatel: Společnost PARDUBICKÝ PARTNER a.s., IČO 64825612, Jana Palacha 1552,
Pardubice, odůvodnění: prodej části pozemku, na kterém se nachází stavba žadatele – plošina pro
imobilní, která byla vybudována z dotačního programu města – bezbariérovost. Plošina a nájezd
je pevně spjat s pozemkem, v údržbě a správě žadatele. Žadatel nemá v úmyslu měnit své
podnikatelské aktivity,

Pro 0, zdržel se 0, proti 3
4. s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 2252/9, k. ú. Pardubice
se vzdušným přesahem nového zastřešení stávajících balkónů 900 mm na bytovém domu
č. p. 2277, 2278 a 2279 na pozemku označeném jako st. p. č. 4267, k. ú. Pardubice, ve
výšce 3. NP domu, žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2277, 2278 a
2279, Josefa Ressla, Pardubice, IČO 26014505, Josefa Ressla 2277, Pardubice,
odůvodnění: výbor společenství žádá o souhlas s přestřešením balkónů nacházejících se
v 3. NP bytového domu. Balkónů s je celkem 12, z toho 5 na severní stěně domu a 2 na
východní stěně, 5 na jižní stěně domu. Velikost balkonu je 3 m x 1 m. přestřešení balkónů
je 3 m x 0,9 m, tj. přestřešení nebude přesahovat obvod balkonu.
Pro 3, zdržel se 0, proti 0
2.
Rozhodnutí zadavatele – „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause –
Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“
(usnesení č. 183/2021 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Stavební
úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně
využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“ s dodavatelem MIROS Pardubice a.s., Hradecká
545, Pardubice, IČ: 27523934, za nabídkovou cenu 12.918.259,60 Kč bez DPH.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Diskuse
Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato.
Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.40 hod.
Pardubice 1. 4. 2021

Ověřitelé:

….………..………….
Evžen Erban

…………………………
Ing. Jiří Janoš

……..…..…...…………….…
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

