
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení 
 

z 54. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 21. února 2018 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek. 

 

Omluven: Ing. Jaroslav Kňava, MUDr. Tomáš Rejda. 

 

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. Jiří Janoš a Bc. Petr Dufek. 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Truhlářová. 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2.  Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu: 

Parkoviště ul. Sokolovská, Pardubice 

3.  Úprava plánu společenských akcí MO na rok 2018 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

1.  

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 312/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 4941/4 o výměře 18 m
2 

v k. ú. Pardubice za cenu 

1.000,- Kč/m
2
, žadatelé: xxxxxxxx a xxxxxxxxx, účel: jedná se o pozemek pod garáží, jejímiž 

vlastníky jsou žadatelé, 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

2. nájmu a prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 2303/22 o výměře cca 66 m
2
, v k. 

ú. Pardubice za účelem výstavby přístavby objektu čp. 2014 ul. Teplého v rámci investiční 



akce žadatele „VAK Pardubice - přístavba vstupních objektů“ a uzavření budoucí kupní 

smlouvy, výpůjčky části pozemku označeného jako p. p. č. 2303/22 o výměře 693 m
2
, v k. ú. 

Pardubice za účelem vybudování chodníku a terénních úprav veřejného prostranství v rámci 

investiční akce žadatele „VAK Pardubice - přístavba vstupních objektů“ a bezúplatného 

převodu nově vybudovaného chodníku a terénních úprav veřejného prostranství na části 

pozemku označeného jako p. p. č. 2303/22 o výměře 693 m
2
, v k. ú. Pardubice do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, žadatel: společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 

60108631, Teplého 2014, Pardubice, 

Pro 0, zdržel se 2, proti 1 

3. udělení souhlasu vlastníka části pozemku označeného jako p. p. č. 4853/1 o výměře 230 m
2
 

v k. ú. Pardubice za účelem uskladnění stavebních materiálů v majetku města Pardubic, 

žadatel: Městský obvod Pardubice I. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Parkoviště ul. Sokolovská, Pardubice 

(usnesení č. 313/2018 R) 

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

firmou Jiří Dvořák, Dašická 1766, 530 03 Pardubice, IČ 46064567 na akci Parkoviště ul. 

Sokolovská, Pardubice a délce záruky 60 měsíců ode dne předání dokončených prací a to za 

cenu 1 144 226,13 Kč včetně DPH. 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Úprava plánu společenských akcí MO na rok 2018 

(usnesení č. 314/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO na rok 

2018 spočívající v přesunu 2.000,- Kč z položky Vánoční punč na položku masopust – lidová 

veselice.  

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

Usnesení vzešlé z diskuse 

(usnesení č. 315/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V odvolává dnem 21. 2. 2018 z funkce člena Místní 

komise Višňovka pana Michala Chlumského, bytem Svobody 2496, Pardubice.  

 

Pardubice 21. 2. 2018 

 

 

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

                                    Ing. Jiří Janoš                               Bc. Petr Dufek 

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

           starosta MO Pardubice V 


