Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení
z 14. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 5. září 2019 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V
Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Evžen Erban – po část jednání, Ing. Jiří Janoš,
Ing. Milan Randák.

Program:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení jednání
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále
Projednání schválených materiálů
Různé
Závěr

I.
Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení
Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Bc. Jan Nadrchal a Ing. Milan Randák.
Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková.

III.
Projednání schválených materiálů
1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
2. Jmenování člena MK Višňovka Rady městského obvodu Pardubice V
3. Přijetí finančního daru
4. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – opakovaná
žádost města - stanovisko RMO Pardubice V
5. Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp
odpadkových košů na psí exkrementy a výsyp odpadkových košů na území MO
Pardubice V
6. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko
RMO Pardubice V
IZ – čerpání finančních prostředků z rezerv
Pro 4, zdržel se 0, proti 0

1.
Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 72/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí:
1. a) s nájmem částí pozemků označených jako p. p. č. 103/19 o výměře 1.157 m2, p. p. č.
103/19 o výměře 1.157 m2, p. p. č. 103/35 o výměře 339 m2, p. p. č. 677/2 o výměře
2.149 m2, p. p. č. 2543/2 o výměře 386 m2, p. p. č. 2774/3 o výměře 178 m2, p. p. č.
2774/24 o výměře 55 m2, st. p. č. 11303 o výměře 14 m2, vše v k. ú Pardubice, ve
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe,
státní podnik, IČO 708900005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, v rozsahu
geometrických plánů č. 1489-51/2019, č. 8885-50/2018 a č. 9025-4/2019, za účelem
užívání částí pozemků jako staveniště pro stavební akci města „Revitalizace nábřeží
Chrudimky – Náhrdelník Chrudimky“ a za účelem stavby cyklostezky a chodníků, na
dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy do dne, kdy nájemce protokolárně
předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let, za nájemné
ve výši 4.306,- Kč/rok,
b) se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 103/19 o
výměře 1.157 m2, p. p. č. 103/19 o výměře 1.157 m2, p. p. č. 103/35 o výměře 339 m2,
p. p. č. 677/2 o výměře 2.149 m2, p. p. č. 2543/2 o výměře 386 m2, p. p. č. 2774/3 o
výměře 178 m2, p. p. č. 2774/24 o výměře 55 m2, st. p. č. 11303 o výměře 14 m2, vše k.
ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
Povodí Labe, státní podnik, IČO 708900005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, ve
prospěch statutárního města Pardubice, v rozsahu geometrických plánů č. 148951/2019, č. 8885-50/2018 a č. 9025-4/2019, za účelem umístění stavebních objektů
budovaných v rámci stavební akce „Revitalizace nábřeží Chrudimky – Náhrdelník
Chrudimky“ za cenu, která byla vyčíslena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 1,Kč/m2 plochy v celkové výši 21.530,- Kč,
žadatel: Statutární město Pardubice,
2. s nájmem pozemku označeného jako st. p. č. 6930/4 o výměře 336 m2 v k. ú. Pardubice
z důvodu změny vlastnictví budovy čp. 231 se st. p. č. 6930/4 a st. p. č. 6930/2, vše v k. ú.
Pardubice, žadatel: Česká republika, s právem hospodaření s majetkem státu pro
Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,
odůvodnění žadatele: Česká republika byla vlastníkem a Ministerstvo zemědělství mělo
právo hospodaření s majetkovým podílem v hodnotě 1900/2000 budovy č. p. 231, v ulici
Boženy Němcové, Zelené Předměstí Pardubice, která byla zapsaná na listu vlastnictví č.
12236, k. ú. Pardubice. Smlouvou kupní č. MZe – 122/2019-11141 ze dne 9. 4. 2019 s
právními účinky zápisu ke dni 29. 4. 2019, odkoupilo Ministerstvo zemědělství
spoluvlastnický podíl k nemovité věci v odpovídající hodnotě 100/2000 vlastnického práva
Agrostavu Pardubice a.s., čímž se Česká republika s právem hospodaření pro Ministerstvo
zemědělství stala jediným vlastníkem výše uvedeného nemovitého majetku, zapsaného na
listu vlastnictví č.13014, k. ú. Pardubice,
3. s prodejem části p. p. č. 381/1 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Dražkovice za cenu 1.800,- Kč/m2,
žadatel: xxxxxxxxxxx, odůvodnění: prodej části pozemku z důvodu, aby měl uliční čáru
v rovině a zároveň nemusel dělat několikrát zalomený plot, prodejem daného trojúhelníčku
pozemku bude mít pozemek rovnoběžně s vozovkou na p. p. č. 382/29,
4. se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech
pozemků označených jako p. p. č. 541/1, p. p. č. 541/2, p. p. č. 530/1, vše v k. ú.
Dražkovice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha,
žadatel: Statutární město Pardubice, za účelem uložení a provozování nové vodovodní

přípojky budované v rámci investiční akce „Areál K Dolíčku – zřízení vodovodní
přípojky“, za jednorázovou úplatu ve výši 31,62 Kč/bm bez DPH,
5. se zřízením budoucího věcného břemene a o zřízením věcného břemene na částech
pozemků označených jako p. p. č. 4914/1, p. p. č. 4914/21, p. p. č. 4914/22, vše v k. ú.
Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za
účelem uložení a provozování kabelů k světelnému signalizačnímu zařízení v rámci
investiční akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“, za jednorázovou úplatu ve výši 31,62 Kč/bm + DPH u p. p. č. 4914/22 v k. ú. Pardubice, ve výši 105,39 Kč/bm +
DPH u p. p. č. 4914/1 v k.ú. Pardubice, ve výši 52,69 Kč/bm + DPH u p.p.č. 4914/21,
žadatel: Statutární město Pardubice,
6. s odkoupením stavby bez čp/če - garáž stojící na pozemku označeném jako st. p. č.
7007/32, k. ú. Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu dle
znaleckého posudku v rámci akce „DUKLA SPORTOVNÍ“ (revitalizace sportovního
areálu na Dukle) od navrhovatele: xxxxxxxxxxx,
7. se zřízením věcného břemene na části pozemku označeného jako p. p. č. 381/1 v k. ú.
Dražkovice, žadatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého
2014, Pardubice, za účelem provozování stávajícího vedení vodovodu litina DN 100, za
cenu 1.000,- Kč bez DPH/pozemek,
8. s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2155/15 o výměře 303 m2 v k. ú.
Pardubice, žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, Teplého 2141,
Pardubice, za účelem vybudování a užívání části odstavné plochy a komunikace v rámci
akce „Rekonstrukce odstavné plochy před areálem DPMP, a.s.“.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
2.
Jmenování člena MK Višňovka Rady městského obvodu Pardubice V
(usnesení č. 73/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V jmenuje dnem 5. 9. 2019 členem MK Višňovka RMO
Pardubice V pana Jakuba Veselého, bytem Devotyho 2453, Pardubice.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
3.
Přijetí finančního daru
(usnesení č. 74/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 1.500,- Kč
od firmy HAMO systems s.r.o., ČSA 2006, Pardubice, IČO 28791819, na péči o veřejnou
zeleň na území MO Pardubice V v roce 2019.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
4.
Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V – opakovaná
žádost města - stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 75/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V nesouhlasí s navrženým prodejem a žádá statutární
město Pardubice o svěření níže uvedených nebytových prostor do správy MO Pardubice V:
1. ČSA 2086 - 87, budova postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č. parc.
st. 3815 a 3816, k. ú. a obec Pardubice, jedná se o 1 zbytkovou nebytovou jednotku,
2. Josefa Ressla 2277 - 79, budova postavená na pozemku označeném jako stavební parcela
č. parc. st. 4267, k. ú. Pardubice, jedná se o 6 zbytkových nebytových jednotek,

3. A. Krause 2316 - 17, budova postavená na pozemku označeném jako stavební parcely č.
parc. st. 3815 a 3816, k. ú. Pardubice, jedná se o 3 zbytkové nebytové jednotky,
4. Devotyho 2449 - 52, budova postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.
parc. st. 5029, k. ú. Pardubice, jedná se o 6 zbytkových nebytových jednotek.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
5.
Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb na výsyp
odpadkových košů na psí exkrementy a výsyp odpadkových košů na území
MO Pardubice V
(usnesení č. 76/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o
poskytování služeb:
a) na výsyp odpadkových košů na psí exkrementy s poskytovatelem Služby města Pardubice
a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572, a navýšením celkové ceny na 243.000,- Kč bez
DPH (z původní ceny 240.000,- Kč bez DPH) z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů
o 3 ks,
b) na výsyp odpadkových košů na TKO s poskytovatelem Služby města Pardubice a.s., Hůrka
1803, Pardubice, IČ: 25262572, a navýšením celkové ceny na 667.500,- Kč bez DPH (z
původní ceny 665.000,- Kč bez DPH) z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů o 2 ks.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
6.
Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V –
stanovisko RMO Pardubice V
(usnesení č. 77/2019 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s:
1. pronájmem kanceláře o celkové výměře 81,43 m2 v areálu Jana Palacha čp. 324 v
Pardubicích, stojícího na pozemku označeném jako st. p. č. 960, k. ú. a obec Pardubice,
žadatel: OBV s.r.o., IČ 259 20 995, U Borku 416, Pardubice, účel nájmu – realitní
kancelář,
2. pronájmem prostor o výměře 31 m2 nacházející se v objektu bez čp./če., stojícím na
pozemku označeném jako st. p. č. 5382, k. ú. Pardubice, v areálu stadionu čp. 2515 ul.
Čs. armády a čp. 311 ul. V Ráji, Pardubice, žadatel: xxxxxxxxxxx, účel nájmu – psí
salón.
Pro 5, zdržel se 0, proti 0
Pardubice 5. 9. 2019

Ověřitelé:

….………..………….
Bc. Jan Nadrchal

…………………………
Ing. Milan Randák

……..…..…...…………….…
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

