
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 27. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 13. května 2020 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

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

Janoš.  

 

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 Ing. Milan Randák. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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

2. Rozhodnutí zadavatele – zadání udržovacích prací na akci: Oprava nátěrů laviček a 

ostatního mobiliáře v lesoparku na Dukle 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schváleného materiálu 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 121/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 4853/1 o výměře 61 m2, k. ú. 

Pardubice, žadatel: Elklima s.r.o., IČO 15050521, Chrudimská 2905, Pardubice, za 

účelem umístění pojízdné maringotky, kontejneru a nákladního auta, odůvodnění 

žadatele: změna nájemce z Františka Jelínka, 



2. s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 22/1 o výměře 10 m2, v k. ú. 

Dražkovice, žadatel: xxxxxxxxxxx, účel: pěstování květin, 

3. s bezúplatným převodem části pozemků označených jako p. p. č. 38/28 o výměře 10 

m2, p. p. č. 38/100 o výměře 15 m2 (dle geometrického plánu č. 390-103/2019 p. p. č. 

38/100 o výměře 25 m2), k. ú. Nové Jesenčany, do vlastnictví statutárního města 

Pardubic, včetně zřízení služebnosti cesty a stezky na nově vzniklém pozemku 

označeném jako p. p. č. 38/100, k. ú. Nové Jesenčany, ve prospěch vlastníků pozemků 

a pro každého dalšího vlastníka nově vzniklých pozemků p. p. č. 38/28 a st. p. č. 744, 

vše v k. ú. Nové Jesenčany, dle geometrického plánu č. 390-103/2019, žadatelé: 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odůvodnění: převedení pozemku z důvodu zachování 

požadované šíře komunikace dle územního plánu města Pardubic (podmínka SÚ MmP 

ke kolaudaci RD), zároveň o zřízení věcného břemene na p. p. č. 38/100 – právo chůze 

a jízdy, 

4. se směnou pozemků označených jako p. p. č. 694/8 o výměře 485 m2, p. p. č. 4917/35 

o výměře 68 m2, p. p. č. 4917/46 o výměře 13 m2, p. p. č. 4917/48 o výměře 76 m2, p. 

p. č. 4917/55 o výměře 512 m2, vše v k. ú. Pardubice (celkem 1.154 m2), ve vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha, za pozemky označené jako p. 

p. č. 2798/32 o výměře 220 m2, p. p. č. 2798/33 o výměře 120 m2,  

části pozemků označených jako p. p. č. 2798/31 o výměře 429 m2, p. p. č. 3926/1 o 

výměře 160 m2, p. p. č. 3926/3 o výměře 227 m2, (dle GP č. 9335-16/2020 p. p. č. 

2798/31 o výměře 1.156 m2) vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice, IČO 00274046, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, žadatel: Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Rozhodnutí zadavatele – zadání udržovacích prací na akci:  

Oprava nátěrů laviček a ostatního mobiliáře v lesoparku na Dukle 

(usnesení č. 122/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením objednávky se společností Kulant 

CZ, s.r.o., se sídlem Pardubice, ul. Plemenářský podnik 425, IČ 25293494 na akci – Oprava 

nátěrů laviček a ostatního mobiliáře v lesoparku na Dukle, a to za cenu 237.101,92,- Kč 

včetně DPH za použití Směrnice č. 14/2017 O zadávání veřejných zakázek – čl. 13, odst. 2. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Pardubice 13. 5. 2020 

 

 

 

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

                                Ing. Jiří Janoš           Ing. Milan Randák 

 

 

  

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


