
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Usnesení 
 

z 57. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 3. května 2018 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, MUDr. Tomáš Rejda, Ing. Jaroslav Kňava. 

 

Omluven: Bc. Petr Dufek. 

 

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 MUDr. Tomáš Rejda a Ing. Jiří Janoš. 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2. Schválení zadávacích podmínek pro akci „Stavební úpravy stávajících chodníků v ul. Na 

Záboří, Pardubice“ vč. schválení členů hodnotící komise 

Informativní zpráva – čerpání finančních prostředků z rezerv 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

1.  

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 328/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. odsouhlasení zápisu existujících zákonných věcných břemen vzniklých na základě 

ustanovení § 22 odst. 5) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, ve 

spojení s § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. 

případně ustanovení § 20 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a potřebě tepla, který 



zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., do katastru nemovitostí bezúplatně 

formou souhlasného prohlášení na níže uvedených pozemcích: 

st. p. č. 732/1, st. p. č. 10025, p. p. č. 120/21, p. p. č. 120/22, p. p. č. 120/34, p. p. č. 

133/36, p. p. č. 134/14, p. p. č. 134/71, p. p. č. 134/76, p. p. č. 213/1, p. p. č. 222/3, p. p. č. 

222/6, p. p. č. 232/1, p. p. č. 238/1, p. p. č. 251/4, p. p. č. 251/5, p. p. č. 252/1, p. p. č. 

252/11, p. p. č. 252/13, p. p. č. 252/18, p. p. č. 252/27, p. p. č. 252/29, p. p. č. 273/2, p. p. č. 

273/28, p. p. č. 273/29, p. p. č. 277/5, p. p. č. 279/7, p. p. č. 316/3, p. p. č. 319/9, p. p. č. 

372/1, p. p. č. 1671/4, p. p. č. 1718/1, p. p. č. 1718/25, p. p. č. 1718/26, p. p. č. 1718/29, p. 

p. č. 1740/4, p. p. č. 2082/41, p. p. č. 2082/42, p. p. č. 2082/43, p. p. č. 2082/50, p. p. č. 

2082/52, p. p. č. 2082/53, p. p. č. 2082/54, p. p. č. 2082/55, p. p. č. 2083/6, p. p. č. 

2083/10, p. p. č. 2083/24, p. p. č. 2084/3, p. p. č. 2085/7, p. p. č. 2085/17, p. p. č. 2085/18, 

p. p. č. 2087/5, p. p. č. 2095/14, p. p. č. 2095/15, p. p. č. 2110/7, p. p. č. 2117/19, p. p. č. 

2117/20, p. p. č. 2155/1, p. p. č. 2155/3, p. p. č. 2155/15, p. p. č. 2165/1, p. p. č. 2165/18, 

p. p. č. 2165/26, p. p. č. 2252/1, p. p. č. 2252/15, p. p. č. 2252/17, p. p. č. 2252/18, p. p. č. 

2252/20, p. p. č. 2252/25, p. p. č. 2271, p. p. č. 2275, p. p. č. 2277/1, p. p. č. 2291/4, p. p. 

č. 2292/7, p. p. č. 2303/1, p. p. č. 2303/2, p. p. č. 2303/14, p. p. č. 2303/18, p. p. č. 2306/13, 

p. p. č. 2309/4, p. p. č. 2309/5, p. p. č. 2309/11, p. p. č. 2309/12, p. p. č. 2313/3, p. p. č. 

2318/17, p. p. č. 2318/51, p. p. č. 2400/1, p. p. č. 2400/3, p. p. č. 2404/79, p. p. č. 2408/13, 

p. p. č. 2499/27, p. p. č. 2499/129, p. p. č. 2502/5, p. p. č. 2504/18, p. p. č. 2506/8, p. p. č. 

2507/9, p. p. č. 2516/1, p. p. č. 2526/15, p. p. č. 2583/41, p. p. č. 2583/49, p. p. č. 2583/50, 

p. p. č. 2600/1, p. p. č. 2604/1, p. p. č. 2605/46, p. p. č. 2605/56, p. p. č. 2665/5, p. p. č. 

2665/11, p. p. č. 2665/16, p. p. č. 2665/27, p. p. č. 665/42, p. p. č. 2668/18, p. p. č. 2672/4, 

p. p. č. 2672/7, p. p. č. 2672/8, p. p. č. 2672/14, p. p. č. 2787/3, p. p. č. 2788/1, p. p. č. 

3000/1, p. p. č. 3000/14, p. p. č. 3000/34, p. p. č. 3000/35, p. p. č. 3645/4, p. p. č. 3645/6, 

p. p. č. 3647/13, p. p. č. 3647/14, p. p. č. 3647/18, p. p. č. 3647/23, p. p. č. 3647/31, p. p. č. 

3647/37, p. p. č. 3741/3, p. p. č. 3749, p. p. č. 3880/1, p. p. č. 3906/16, p. p. č. 3907/8, p. p. 

č. 3913/3, p. p. č. 3916/1, p. p. č. 3917/3, p. p. č. 3920/1,p. p. č. 3920/2, p. p. č. 1718/34, st. 

p. č. 10211, p. p. č. 331/15, p. p. č. 2605/73, p. p. č. 372/8, p. p. č. 3000/47, p. p. č. 3746/5, 

p. p. č. 4848, st. p. č. 10535/2, p. p. č. 2306/17, p. p. č. 3875/17, p. p. č. 5029, p. p. č. 

3647/66, vše v k. ú. Pardubice, žadatel: společnost Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 

28800621, Opatovice nad Labem, zdůvodnění: zákon č. 79/1957 Sb. a zákon č. 89/1987 

Sb. byly zrušeny zákonem č. 222/1994 Sb., energetický zákon, který ve svém ustanovení § 

45 ponechává oprávnění k cizím nemovitostem, jakožto i omezení jejich užívání, která 

vznikla před účinností tohoto zákona nedotčena. Po zrušení zákona č. 222/1994 Sb. byla 

kontinuita existujícího věcného břemene zachována zákonem č. 458/2000 Sb. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

2. změny nájemce pozemku označeného jako st. p. č. 7007/15 o výměře 18 m
2
, k. ú. 

Pardubice ze xxxxxxxx a xxxxxxxx na žadatele: xxxxxxxxx, zdůvodnění: jedná se o 

pozemek pod garáží, která je ve vlastnictví žadatelky, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k celku k 

pozemku označenému jako p. p. č. 2581/3 o celkové výměře 26 m
2
, k. ú. Pardubice 

ve prospěch xxxxxxxxx, žadatel: statutární město Pardubice a  

uznání vlastnických práv ke spoluvlastnickým podílům ve výši id. ½ vzhledem k celku 

k pozemkům označeným jako p. p. č. 2390/24 o celkové výměře 125 m
2
 a p. p. č. 3277/3 o 

celkové výměře 108 m
2
, k. ú. Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice, 

žadatel: xxxxxxxxx, zdůvodnění: dohoda mezi statutárním městem Pardubice a xxxxxxxxx 

- na pozemcích označených jako p. p. č. 2390/24 o výměře 125 m
2
 a p. p. č. 3277/3 o 

výměře 108 m
2
, k. ú. Pardubice, jsou umístěny komunikace ve vlastnictví města, zápisem 



vlastnických práv ve prospěch města k předmětným pozemkům dojde ke sjednocení 

vlastníka stavby a pozemku, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

4. odkoupení pozemku označeného jako p. p. č. 2353/32 o výměře 153 m
2
, k. ú. Pardubice do 

vlastnictví statutárního města Pardubice za cenu dle znaleckého posudku a  

prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2582/1 o výměře cca 8 m
2
, k. ú. Pardubice, 

žadatelé: xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

5. bezúplatného převodu dle geometrického plánu č. 663-73/2017 nově vzniklého pozemku 

označeného jako p. p. č. 492/10 o výměře 188 m
2
, k. ú. Dražkovice (vznik z p. p. č. 492/1) 

ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice, 

s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 

Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice, 533 53 a 

zřízením bezúplatné služebnosti na pozemku označeném jako p. p. č. 492/1 v k. ú. 

Dražkovice v rozsahu geometrického plánu č. 663-73/2017, ve vlastnictví Pardubického 

kraje, IČO  70892822, Komenského nám. 125, Pardubice, s právem hospodaření se 

svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic pardubického kraje, IČO 00085031, 

se sídlem Doubravice, spočívající v právu strpět umístění a provozování stavby odvodnění 

sloužící komunikaci, po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd 

na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 

rekonstrukcí odvodnění, ve prospěch statutárního města Pardubice, na dobu neurčitou, 

žadatel: statutární město Pardubice,  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

6. koupě stavby bez č. p./č. e, objekt bydlení, stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 

9073, k. ú. Pardubice od žadatelů xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, jako vlastníků stavby stojící na 

pozemku označeném jako st. p. č. 9073 o výměře 17 m
2
, bez č.p./če, objekt bydlení, k. ú. 

Pardubice, kteří nabízejí v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. (vzájemné předkupní 

právo ke stavbě a k pozemku), statutárnímu městu Pardubice, ke za cenu 120.000,- Kč, a to 

za stejných podmínek jaké si vlastníci stavby dohodli s koupěchtivými dle kupní smlouvy, 

Pro 0, zdržel se 4, proti 0 

7. uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 604/4 o výměře 35 m
2
,  

k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice, navrhovatel: xxxxxxxxx. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Schválení zadávacích podmínek pro akci „Stavební úpravy stávajících chodníků  

v ul. Na Záboří, Pardubice“ vč. schválení členů hodnotící komise 

(usnesení č. 329/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V: 

a)  schvaluje v souladu s ustanoveními zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávací podmínky a to oznámení 

o zahájení podlimitního zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci 

zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na stavební akci: 

Stavební úpravy stávajících chodníků v ul. Na Záboří, Pardubice. 

b) pověřuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 42 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k provádění úkonů (otevírání 

nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) 

v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku: Stavební úpravy stávajících chodníků 

v ul. Na Záboří, Pardubice, hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 

Členové hodnotící komise (náhradníci): 



Jiří Rejda, DiS.  (Ladislav Doležal) 

Ing. Jiří Janoš  (MUDr. Tomáš Rejda) 

Bc. Petr Dufek  (Lic. Pavlína Mazuchová) 

Mgr. Jiří Šmaha  (Ing. Bc. Alena Chuchlíková) 

Ing. Jan Jedlička  (Ing. Milan Randák) 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 

Pardubice 3. 5. 2018 

 

 

 

 

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

                                MUDr. Tomáš Rejda                                                 Ing. Jiří Janoš  

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

           starosta MO Pardubice V 


