
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Usnesení 
 

z 5. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 10. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Bc. Jan Nadrchal, Evžen Erban, Ing. Milan 

Randák.  

 

Omluven:  

 

 

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 Ing. Milan Randák a Bc. Jan Nadrchal. 

 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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 – Stavební úpravy - oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, 

Pardubice 

4. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

5. Vyvěšení tibetské vlajky 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 25/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/27 o výměře 12 m2, k. 

ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice, žadatelé: xxxxxxxxxxx, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. darování pozemku označeného jako p. p. č. 2600/9  o výměře 84 m2, k. ú. Pardubice do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemek pod 

komunikací, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

3. zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2406/31, p. p. č. 

2406/33, p. p. č. 2406/34, p. p. č. 2408/13, p. p. č. 2410/37, p. p. č. 2415/1, 

p. p. č. 2415/3, p. p. č. 2419/7, p. p. č. 2506/23, p. p. č. 2506/25 a p. p. č. 2580/6, vše v k.ú. 

Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 7647-137/2013, spočívajícího 

v umístění a provozování nově vybudované optické sítě uložené v rámci akce 

„Rekonstrukce Benešova náměstí, Pardubice“, žadatel: EDERA Group a.s., IČO 

27461254, Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

4. prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 3350 o výměře cca 74 m2, k. ú. Pardubice, 

žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: vybudování požadovaných parkovacích míst pro 

novou stavbu bytového domu,  

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 (nebylo přijato) 

5. prodeje dle geometrického plánu č. 7766-104/2014 nově vzniklého pozemku označeného 

jako p. p. č. 2526/16 o výměře 879 m2 (vznik z p. p. č. 2526/15) v k. ú. Pardubice 

k zajištění dopravní obsluhy svého areálu, t. č. využívaného jako daňový sklad PHM, 

udržování a obnovy kolejové dráhy – vlečky, nacházející se na oddělené části 

specifikovaného pozemku za cenu 88,- Kč/m2, žadatel: Kongresové centrum ILF a.s., IČO 

63999871, Pařížská 67/11, Praha, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 (nebylo přijato)  

 

2. 

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

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 26/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. pronájmu garážových stání č. 5, 16 a 13, každé o výměře 15 m2  v 1.podzemním podlaží 

v budovách čp. 2721 a čp. 2731 v ul. Sokolovská v Pardubicích, které jsou součástí 

pozemků označených jako stavební parcely č.parc.st. 10089 a 10090, k. ú. a obec 

Pardubice, žadatelům: 

a) xxxxxxxxxxx, (garážové stání č. 5 v 1. p. p. objektu čp. 2721), účel nájmu – garážování 

osobního automobilu, 

b) xxxxxxxxxxx (garážové stání č. 16 v 1. p. p. objektu čp. 2721), účel nájmu – garážování 

osobního automobilu,  

c) xxxxxxxxxxx (garážové stání č. 13 v 1. p. p. objektu čp. 2721), účel nájmu – garážování 

osobního automobilu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 



Rozhodnutí zadavatele – Stavební úpravy - oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, 

Pardubice 

 (usnesení č. 27/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem 

firmou HOLD s.r.o. se sídlem Orel 35, Slatiňany, IČ 45535825 na akci Stavební úpravy - 

oprava povrchu chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice a to za nabídkovou cenu 2.500.114,81 

Kč vč. DPH a délce záruky 60 měsíců. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 (usnesení č. 28/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou výroční zprávu o poskytování 

informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 

ukládá tajemníkovi úřadu zajistit její zveřejnění na WWW stránkách úřadu do 7 dnů po 

ověření usnesení. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

5. 

Vyvěšení tibetské vlajky 

 (usnesení č. 29/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově ÚMO 

Pardubice V dne 10. 3. 2019. 

Pro 2, zdržel se 2, proti 1 

 

 

 

Pardubice 10. 1. 2019 

 

 

 

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

                                  Ing. Milan Randák                                               Bc. Jan Nadrchal 

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


