
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

Usnesení 
 

 

z 15. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 18. září 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

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

 

Omluven: Evžen Erban. 

 

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. Jan Nadrchal. 

 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2. Rozhodnutí zadavatele – rekonstrukce dětského hřiště Pod Košem, Pardubice – Dukla 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 78/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2165/9 o výměře cca 106 m2 v k. ú. 

Pardubice, žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2101, 2102, 2103, 2104 

Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 25974980, Jiránkova 2101, Pardubice, odůvodnění: 

pozemky pod balkony, 



2. s odkoupením pozemků do vlastnictví statutárního města označených jako p. p. č. 

2386/45 o výměře 50 m2, p. p. č. 2386/55 o výměře 5 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: 

xxxxxxxxxxx, odůvodnění: pozemky pod komunikací města, 

3. s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku pozemku 

označeného jako p. p. č. 2387/21 o výměře 67 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx 

a odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku pozemku 

označeného jako p. p. č. 2387/21 o výměře 67 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, 

do vlastnictví statutárního města, popis pozemku: chodník a přilehlá zeleň v ul. 

Chrudimská v Pardubicích, 

4. s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2419/3 o výměře 8 m2, k. ú. 

Pardubice za účelem umístění a provozování stávajícího zastávkového přístřešku MHD 

(bez reklamních ploch), žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, 

Teplého 2141, Pardubice,   

5. se záměrem prodeje ve veřejné dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu, která bude činit 

100 % z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem:  

a) bytové jednotky č. 2792/12 v domě čp. 2792 stojícího na pozemku označeném jako st. 

p. č. 10648, k. ú. Pardubice a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

pozemku ve výši id. 8186/143018 vzhledem k celku pozemku označeného jako st. p. 

č. 10648 o celkové výměře 490 m2, k. ú. Pardubice, spoluvlastnického podílu ve výši 

1/6 nebytové jednotky (nebytového prostoru) č. 2792/24 v domě čp. 2792 stojícího na 

pozemku označeném jako st. p. č. 10648, k. ú. Pardubice, spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu a pozemku ve výši id. 1909/143018 vzhledem k celku 

pozemku označeného jako st. p. č. 10648 o celkové výměře 490 m2, k. ú. Pardubice a 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/54 vzhledem k celku pozemku označeného jako 

p. p. č. 2515/1 o celkové výměře 873 m2, k. ú. Pardubice a  

b) bytové jednotky č. 2792/17 v domě čp. 2792 stojícího na pozemku označeném jako st. 

p. č. 10648, k. ú. Pardubice a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

pozemku ve výši id. 8210/143018 vzhledem k celku pozemku označeného jako st. p. 

č. 10648 o celkové výměře 490 m2, k. ú. Pardubice, spoluvlastnického podílu ve výši 

1/6 nebytové jednotky (nebytového prostoru) č. 2792/24 v domě čp. 2792 stojícího na 

pozemku označeném jako st. p. č. 10648, k. ú. Pardubice, spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu a pozemku ve výši id. 1909/143018 vzhledem k celku 

pozemku označeného jako st. p. č. 10648 o celkové výměře 490 m2, k. ú. Pardubice, a 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/54 vzhledem k celku pozemku označeného jako 

p. p. č. 2515/1 o celkové výměře 873 m2, k. ú. Pardubice,  

žadatel: statutární město Pardubice,  

6. nájmem pozemku označeného jako p. p. č. 2515/14 o výměře 14 m2, k. ú. Pardubice, 

žadatel: xxxxxxxxxxx, za účelem užívání parkovacího místa - nájem pozemku za účelem 

parkování k bytu v čp. 2303 ul. Na Spravedlnosti, 

7. s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2165/9 o výměře cca 106 m2, k. ú. 

Pardubice, žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2107, 2108, 2109, 2110, 

Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 26002043, Jiránkova 2109, Pardubice, odůvodnění: 

pozemky pod balkony. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Rozhodnutí zadavatele – rekonstrukce dětského hřiště Pod Košem, Pardubice – Dukla 

 (usnesení č. 79/2019 R) 

Rada Městského obvodu Pardubice V rozhodla, v souladu s Čl. 4 odst. 2 směrnice MO 

Pardubice V č. 14/2017 Zadávací řád veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky na 



stavební práce na akci: Rekonstrukce dětského hřiště Pod košem, Pardubice, že ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 

dodavatele FLASPRO s.r.o., Zahradní čtvrť 913, Luhačovice, IČ 05729106, za celkovou cenu 

za dílo 871.901,80 Kč včetně DPH) a délce záruky 60 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 

Pardubice 18. 9. 2019 

 

 

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

                               Ing. Jiří Janoš                Bc. Jan Nadrchal  

 

 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


