
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

Usnesení 
 

 

z 38. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 10. března 2021 od 16.00 hod. v salonku DK Dukla  

 

 

 

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

Erban. 

 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Evžen Erban a Ing. Milan Randák. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

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

2. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

3. Odpisový plán na r. 2021 

4. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2020 

5. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021  

6. Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Novostavba dětského hřiště K Vinici, Pardubice 

7. Schválení PD – Revitalizace - Stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských 

hrdinů, Pardubice 

Informativní zpráva – investice 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 



1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 175/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na částech 

pozemků označených jako p. p. č. 2155/1, p. p. č. 2155/3, p. p. č. 2155/6, p. p. č. 2155/9, 

p. p. č. 2155/11, p. p. č. 2155/13, p. p. č. 2165/1, p. p. č. 2165/9, p. p. č. 2165/10, p. p. č. 

2165/12, p. p. č. 2165/18, p. p. č. 2165/26, p. p. č. 2165/30, p. p. č. 2165/37, p. p. č. 

2165/40, p. p. č. 2167/2, p. p. č. 2168/9, p. p. č. 2252/1, p. p. č. 2252/3, p. p. č. 2252/5, p. 

p. č. 2252/9, p. p. č. 2252/10, p. p. č. 2252/15, p. p. č. 2252/17, p. p. č. 2252/18, p. p. č. 

2252/25, p. p. č. 2252/26, p. p. č. 2255/13, p. p. č. 2260, p. p. č. 2266/1, p. p. č. 2266/2, p. 

p. č. 2267, p. p. č. 2271, p. p. č. 2274/1, p. p. č. 2275, p. p. č. 2276/1, p. p. č. 2276/2, p. p. 

č. 2277/1, p. p. č. 2277/8, p. p. č. 2286/10, p. p. č. 2292/6, p. p. č. 2303/14, p. p. č. 

2309/3, p. p. č. 2309/5, p. p. č. 3144/1, p. p. č. 4972, p. p. č. 2165/28, vše k. ú. Pardubice,  

za účelem uložení a provozování optické sítě v rámci stavby 

„INS_FTTH_CZ_2397_50612_Pardubice_Dukla“, žadatel: Společnost T-Mobile Czech 

Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,  

2. s bezúplatným převodem pozemku označeného jako p. p. č. 2387/23 o výměře 47 m2, k. 

ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, Praha 2, žadatel: Statutární město Pardubice, IČO 00274046, 

Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 176/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. pronajmout dvě garáže, každá o výměře 16 m2 nacházející se ve sníženém přízemí v 

objektech k bydlení čp. 2244 a 2245 ve Staňkově ul. V Pardubicích, které jsou součástí 

pozemků označených jako stavební parcely č. 5375 a 5376, k. ú. Pardubice, žadatelům: 

a) xxxxxxxxxxx 

a 

b) xxxxxxxxxxx. 

2. pronajmout garážová stání o velikosti 15 m2 nacházející se v 1. podzemním podlaží v 

budovách čp. 2721 a čp. 2731 v Sokolovské ul. v Pardubicích, které jsou součástí 

pozemků označených jako stavební parcely č. 10089 a 10090, k. ú. Pardubice, žadatelům: 

a) xxxxxxxxxxx (garážové stání č. 7) v 1. p. p. objektu čp. 2731 Sokolovská ul., 

a 

b) xxxxxxxxxxx (garážové stání č. 16) v 1. p. p. objektu čp. 2731 Sokolovská ul., 

3.  pronajmout garážové stání č. 1 o výměře 16,86 m2 nacházející se v 1. podzemním podlaží 

bytového domu čp. 2767 v ul. Jana Palacha v Pardubicích, které je součástí pozemku 

označeného jako stavební parcela č. 10409, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

4.  pronajmout nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 

2319, 2320, ve vchodě čp. 2316 v ul. A. Krause v Pardubicích, která je postavená na 

pozemku st. p. č. 4294, k. ú. Pardubice, označený jako jednotka č. 2316/6 o výměře 

124,46 m2, z. s. MAŠINKA Pardubice, IČ 055 03 213, Čs. armády 2361, Pardubice, účel 

nájmu –provoz Dětské skupiny. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 



3. 

Odpisový plán na r. 2021 

(usnesení č. 177/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje odpisový plán na rok 2021, který je přílohou 

této zprávy. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2020 

(usnesení č. 178/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 12. 2021 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

(usnesení č. 179/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 1. změny 

rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a schvaluje návrh 1. změny 

rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Novostavba dětského hřiště K Vinici, Pardubice 

(usnesení č. 180/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci 

Novostavba dětského hřiště K Vinici, Pardubice se zhotovitelem firmou CHRPA stavební 

společnost s r.o. Pardubice, Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, a to za 

nabídkovou cenu 1.146.332,24 Kč bez DPH (1.387.062,10 Kč vč. DPH) a délce záruky 60 

měsíců ode dne předání dokončených prací, která byla stanovena zadavatelem. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Schválení PD – Revitalizace - Stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských 

hrdinů, Pardubice 

(usnesení č. 181/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s předloženou PD Revitalizace - Stavební 

úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice, projektant HIGHWAY 

DESIGN, s. r. o., Okružní 948/7, Hradec Králové, IČ 27513351. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 



Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.00 hod. 

 

 

Pardubice 10. 3. 2021 

 

 

 

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

                                Evžen Erban           Ing. Milan Randák 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


