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Zápis z 29. jednání komise pro bytové a nebytové prostory, které se konalo dne 25.10.2021  

od 15:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře budovy čp. 828 ul. U Divadla. 
 
Přítomni dle prezenční listiny (jména jsou uváděna bez titulů):  

Členové komise s hlasovacím právem: Rýdlová Renata, Hovorka Pavel, Drahoš Milan, Erban Evžen, 
Štefková Karolína, Kolovratníková Šárka, Nevečeřal Pavel, Tajovský Karel, Pobuda René, Drenko Michal 
 
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: předsedkyně KBNP pí Rýdlová a p. Drenko 
 
 

II. Projednání žádostí – nebytové prostory 

 

1.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření smlouvy o nájmu na prostor označený jako nebyt č. 
224 o celkové výměře 55,5 m2 nacházející se se ve 3. patře budovy čp. 129 ul. Chemiků, Pardubice,  
která je součástí pozemku označeného jako st.p. č. 5217, k.ú. a obec Pardubice, část obce Polabiny, 
s ústavem SEMIRAMIS z. ú., IČ 708 45 387, se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, účel nájmu – 
administrativní zázemí, výše nájemného 517,77 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce 
zajistí změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 
  
Hlasování komise 9 pro, 1 proti, 0 zdrž. 

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

 
 
2.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit: 

1. uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání – jednotka  č. 2278/17 (označen jako nebyt 
č. 129) o výměře 91,02 m2 nacházející se v přízemí budovy  čp. 2277, 2278 a 2279, ve vchodě č.p. 2278, 
ul. Josefa Ressla, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, 
k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Marcelou Duškovou, IČ 023 14 126, se sídlem 
Máchova 114, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, účel nájmu – prodejna květin, výše nájemného 
1.349,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá, 
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2. záměr  udělení souhlasu pronajímatele nájemci Marcele Duškové, IČ 023 14 126, s podnájmem 
části předmětu nájmu, kterým je  prostor sloužící podnikání č. 2278/17 – jednotka  č. 2278/17 
(označen jako nebyt č. 129) v přízemí budovy čp. 2277, 2278 a 2279, ve vchodě  čp. 2278 ul. Josefa 
Ressla, Pardubice,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, 
k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Souhlas má být udělen k podnájmu části nebytu č. 
129 (jedná se o konzultační místnost - č.6 + WC - č.7) o celkové výměře 19 m2 pro paní Žanetu 
Čadovou, IČ 668 69 307, k účelu vykonávání služeb osobního poradenství. 
               
Hlasování komise 10 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

3.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e  schválit dohodu se společností SKP – CENTRUM, o.p.s., IČ 275 34 804, se 
sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „společnost“), obsahující 
souhlas s tím, aby  společnost změnila  železobetonový plot a bránu u vstupu k zadní části objektu čp. 
2550 v ul. Jungmannova v Pardubicích (dále jen „objekt“) průrazem betonové zídky s odstraněním 
části železného plotu podle náhledu, který je součástí tohoto usnesení, instalací branky v místě 
průrazu a  elektrického otvírání stávající brány za podmínky, že práce budou provedeny odborně dle 
platných norem a při provádění prací nedojde k omezení uživatelů prostorů v objektu, a ujednání o 
tom, že bude-li tím majetek města zhodnocen, město za toto zhodnocení společnosti neposkytne 
žádnou náhradu. 
 
Hlasování komise 10 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

4.  
KBNP   d o p o r u č u j e   schválit prominutí nájemného (50%) ve výši 72.054,- Kč bez DPH za období 
od 1.7.2021 do 31.12.2021 společnosti EHSF s.r.o., IČ 056 47 240, se sídlem ul. Demokratické mládeže 
1304, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je nájemcem prostoru označeného jako nebyt č. 
2003 a 3003 nacházejícího se v přízemí objektu č. 20 a 30 v areálu čp. 324 J. Palacha, stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 958/1 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 1 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
III. Projednání žádosti – 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 10 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

 

V  Pardubicích dne 29.10.2021              

Zapsala : R. Kudrnová tel. 466 859 210  

 

Ověřitel podpis 

 
Renata Rýdlová  

 
 

 
Michal Drenko 

 
 

 


