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Odbor majetku a investic  |  Odd. správy bytových domů a nebyt. prostor 

U Divadla 828, 530 21 Pardubice 

 
 
 
 

 

Zápis ze 3. jednání komise pro bytové a nebytové prostory, které se konalo dne 13.2.2023  od 

15:30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře budovy magistrátu čp. 828 ul. U Divadla. 
 
Přítomni dle prezenční listiny (jména jsou uváděna bez titulů):  

Členové komise s hlasovacím právem: Bereznaj Michal, Fialová Kateřina, Hovorka Pavel, Javůrek Michal, 
Jošt Jan, Komárek Jiří, Pejcha Petr, Škuliga Pavol, Štefka Martin, Virt Marek 
Nepřítomen: Mette Vlastimil  
 
Člen komise s hlasem poradním: Kolovratníková Šárka 
            
Z 11 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 
************************************************************************************ 
 

I.  Jmenování ověřitelů zápisu 
Ověřiteli zápisu z tohoto jednání  byli: předseda KBNP p. Hovorka a p. Javůrek 

 
 

II. Projednání žádostí – nebytové prostory 

 
    

1.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření smlouvy o nájmu na prostor sloužící podnikání o 
výměře 117,02 m2 (označený jako jednotka č. 2279/18), nacházející se v přízemí budovy č.p. 2277, 
2278 a 2279, ve vchodě čp. 2279, ul. Josefa Ressla, která je postavená na pozemku označeném jako 
st.p.č. 4267, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí s panem Jiřím Ročněm, IČ 132 31 707, 
se sídlem nám. Dukelských hrdinů 2156, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu -  
provozování restaurace, výše nájemného 1.399,79 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. 
  
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 1 zdrž. 

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

 

 

2.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření smlouvy o nájmu na prostor o výměře 14 m2 

nacházejícího se v  9. nadzemním podlaží budovy čp. 826 Bartoňova ul., Pardubice,  stojící na 
pozemku stav. parc. č. 734 v k.ú. Studánka, obec Pardubice, se společností 3D tisk K&T, s.r.o., IČ 177 
00 485, se sídlem Nemošická 424, Nemošice, 530 02 Pardubice, účel nájmu – ateliér, výše nájemného 
1.450,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. V případě jiného využití nájemce zajistí změnu 
účelu užívání na stavebním úřadě. 

  
Hlasování komise 10 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření smlouvy o nájmu na prostor o výměře 45,55 m2 

nacházející se ve 4. nadzemním podlaží budovy čp. 128 ul. Chemiků, Pardubice,  která je součástí  
pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 5816 v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Polabiny, s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, IČ 720 50 250, se 
sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, účel nájmu – kanceláře, výše 
nájemného 537,45 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. V případě jiného využití nájemce zajistí 
změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 

 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 1 zdrž. 

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

4.  
KBNP   d o p o r u č u j e   schválit prominutí nájemného (30%) ve výši 39.464,93 Kč bez DPH za období 
12 měsíců panu Lukáši Chárovi, IČ 760 18 199, se sídlem Jiránkova 2281, 530 02 Pardubice – Zelené 
Předměstí, který je nájemcem prostoru sloužícího podnikání, označený jako jednotka č. 2224/19, 
nacházející se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě č. 2224, která je postavená na 
pozemku označeném jako stavební parcela č.p.st. 4182 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí. 
 
Hlasování komise 0 pro, 10 proti, 0 zdrž. 

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

 

5.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  záměr  prodeje jednotky č. 2277/20, jiný nebytový prostor, 
nacházející se v přízemí budovy  čp. 2277, 2278 a 2279,  ve vchodě čp. 2277, která je postavená na 
pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, ul. Josefa Ressla, včetně id. 
podílu  51/10000  na společných částech domu  čp. 2277, 2278 a 2279 stojícího na pozemku 
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, id. podílu  51/10000 na pozemku označeném jako 
p.č. st. 4267,  vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí. 
 

Hlasování komise 3 pro, 6 proti, 1 zdrž. 

Usnesení NEBYLO přijato 

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

 

 

 

 

 

 

 

V  Pardubicích dne 15.2.2023             

Zapsala : R. Kudrnová tel. 466 859 210  

 

 

Ověřitel podpis 

 
Pavel Hovorka  

 
 

 
Michal Javůrek 

 
 

 


