
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 

 

Usnesení 
 

z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 5. listopadu 2020 od 16.00 hod. 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  

 

 

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. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

1.  Peněžité dary členům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

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

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

RMO Pardubice V 

4.  Směna a výpůjčka pozemků 

5.  Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Peněžité dary členům komisí RMO Pardubice V – nečlenům ZMO Pardubice V 

(usnesení č. 150/2020 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyplácení peněžních darů členům komisí rady 

za práci za období listopad 2019 – říjen 2020: 

Místní komise Dukla: 

Bc. Petr Dufek              1.200,- Kč 

František Just                 1.200,- Kč 

Leona Vařechová                   600,- Kč 

Václav Kocián            600,- Kč 

Taťána Rubešová       1.200,- Kč 

Žaneta Havlenová          900,- Kč  

Místní komise Višňovka: 

Ing. Miroslav Baťa        1.500,- Kč 

Vladimír Mlejnek          900,- Kč 

Jiřin Růžičková          900,- Kč 

Mária Francová        1.200,- Kč 

 Místní komise Jesničánky: 

Ing. Karel Kočí       1.500,- Kč   

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.         600,- Kč 

Josef Nechvátal       1.500,- Kč 

Bc. Jan Böhm           900,- Kč 

Pavel Kudláček          900,-Kč   

   Místní komise Dražkovice: 

Alice Paurová        1.200,- Kč 

Ing. Milan Topič       1.200,- Kč 

Vojtěch Gottwald       1.200,- Kč 

    Komise pro školství, kulturu, sport a mládež: 

Mgr. Bc. Milan Barták      1.200,- Kč 

Mgr. Ilona Havlasová       1.500,- Kč 

Mgr. Pavlína Parchanská      1.500,- Kč 

Jan Štrych           900,- Kč 

   Komise pro strategii a rozvoj obvodu: 

Ing. Hana Demlová                1.500,- Kč   

Ing. Jan Jedlička       1.500,- Kč 

Ing. Jitka Češková          600,- Kč  

Ing. Jaroslav Sochor          900,- Kč 

Ing. Šárka Hošková                1.500,- Kč 

Ing. Lukáš Havlena          600,- Kč 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 151/2020 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. 2499/140, p. p. č. 2665/28, p. p. č. 2798/27, p. p. č. 2643/1, p. p. č. 

1778/65, p. p. č. 3930/1, p. p. č. 4453/2, p. p. č. 4453/3, p. p. č. 2526/15, vše v k. ú. 

Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch spol. ČD – Telematika 

a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, Praha, za účelem uložení a provozování  - 

překládky podzemního kabelového vedení veřejné komunikační sítěmi, konkrétně PS 02.-

22-10 MŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika v rámci akce „Modernizace 

železničního uzlu Pardubice“, odůvodnění: uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě 



o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem překládky podzemního 

kabelového vedení veřejné komunikační sítěmi, konkrétně PS 02.-22-10 MŽST Pardubice 

hl. n., úprava DOK ČD-Telematika v rámci akce „Modernizace železničního uzlu 

Pardubice“ mezi budoucím oprávněným z VB, a to spol. ČD – Telematika a.s., statutárním 

městem Pardubice jako budoucím povinným a Správou železnic, státní organizací jako 

investorem, žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 

Praha, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

2. s umístěním 1 ks reklamního banneru o rozměru 2 m x 1 m na oplocení umístěném na 

pozemku označeném jako p. p. č. 2433/1 v k. ú. Pardubice, odůvodnění žadatele: banner 

bude sloužit pro reklamní účely firmy, žadatel: společnost OZA s.r.o., IČO 27529479, 17. 

listopadu 258, Pardubice,  

Pro 0, zdržel se 1, proti 4 

3. se zřízením věcného břemene na části pozemku označené jako p. p. č. 2165/9 v k. ú. 

Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9466-315/2020 za účelem provozování 

stávající inženýrské sítě, žadatel: Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí 

Junkových 2808/2, Praha, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

4. se zřízením budoucího věcného břemene - služebnosti a zřízení věcného břemene – 

služebnosti na částech pozemků označených jako p. p. č.  2583/43, p. p. č. 2798/36, p. p. č. 

2798/46, k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994223, 

Nábřeží L. Svobody 1222, Praha, ve prospěch statutárního města Pardubice, spočívajícího 

v právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět uložení přeložky výtlačných řadů v km 

304,798 konkrétně SO 02-36-90 ŽST Pardubice hl. n., v rámci akce „Modernizace 

železničního uzlu Pardubice“ , za jednorázovou úhradu, kterou uhradí investor, tj. Správa 

železnic, státní organizace, IČO 70994234, neboť se jedná o přeložku potrubí vyvolanou 

jejich investiční akcí. odůvodnění: uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení vědného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem přeložky výtlačných řadů 

v km 304,798 konkrétně SO 02-36-90 ŽST Pardubice hl. n., v rámci akce „Modernizace 

železničního uzlu Pardubice“ mezi budoucím oprávněným z VB, a to statutárním městem 

Pardubice a Českými drahami, a.s., jako budoucím povinným a Správou železnic, státní 

organizací jako investorem, žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, 

Dlážděná 1003/7, Praha, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

5. se směnou pozemků, nebo o směnu formou 2 úplatných převodů: 

- pozemky označené jako st. p. č. 8623 o výměře 343 m2, st. p. č. 9461 o výměře 307 m2, 

st. p. č. 8415 o výměře 163 m2, st. p. č. 6734 o výměře 577 m2, k. ú. Pardubice (celkem 

1.390 m2), ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046 

za 

- části pozemků označených jako p. p. č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p. p. č. 3638/29 o 

výměře cca 260 m2, k. ú. Pardubice (celkem 1.220 m2), ve vlastnictví spol. Elektrárny 

Opatovice, a. s, IČO 28800621, odůvodnění: spol. Elektrárny Opatovice, a.s.: pozemky ve 

vlastnictví města - jedná se o pozemky pod objekty předávacích stanic, netrváme na směně 

můžeme uzavřít i 2 kupní smlouvy, žadatelé: Statutární město Pardubice zast. MO 

Pardubice II a společnost Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, Opatovice nad 

Labem,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

6. s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části pozemku označeného jako p. p. č. 262/5 o 

výměře 80 m2, k. ú. Dražkovice, za účelem užívání části pozemku jako klidové zóny u 

cyklostezky, na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 30. 9. 2028, za nájemné ve výši 4.880,- 



Kč/rok (61,- Kč/m2/rok) a úhradu za bezesmluvní užívání uvedené části pozemku za 

období listopad a prosinec 2020 ve výši 813, 34 Kč, žadatel: Česká republika – 

Ministerstvo obrany, IČO 60162694, Tychonova 221/1, Praha, zastoupená Agenturou 

hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy majetku Pardubice, Teplého 

1899, Pardubice, jako vlastník pozemku označeného jako p. p. č. 262/5, k. ú. Dražkovice, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0  

7. se zřízením budoucího věcného břemene a zřízením věcného břemene na části pozemku 

označeném jako st. p. č. 4068/3  o výměře 3 m2, k. ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín, ve prospěch statutárního 

města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě, 

za účelem umístění rozvaděče VO v rámci stavby „Terminál JIH, Pardubice“, za 

jednorázovou úhradu ve výši určenou dle znaleckého posudku, žadatel: Statutární město 

Pardubice, zast. OITS OMI MmP,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

8. se záměrem odkoupení budovy č.p. 2113 - objekt občanské vybavenost, která stojí na 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Pardubice, označeném jako st. p. č. 7352, k. ú. 

Pardubice, za kupní cenu ve výši 900.000,- Kč, odůvodnění: odkup budovy z důvodu 

investiční akce města „Dukla sportovní“, navrhovatel: Basketbalový klub Pardubice, z. s., 

IČO 67441629, V Ráji 311, Pardubice. 

Pro 0, zdržel se 4, proti 1 

 

3. 

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

stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 152/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem pronajmout nebytový prostor 

v areálu čp. 324, ul. J. Palacha v Pardubicích - dílnu, šatnu, sklady a archív o celkové výměře 

362,56 m2 v 1. patře objektu č. 10 stojícím na pozemku označeném jako st. p. č. 864/9, k. ú. 

Pardubice, žadatel: Umělecký svaz České republiky, z. s., IČ 042 77 775, Orebitská 5, Praha, 

účel nájmu: volnočasová kreativní dílna. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Směna a výpůjčka pozemků 

 (usnesení č. 153/2020 R) 

RMO Pardubice V souhlasí s aktualizovanou žádostí firmy IP stav s.r.o., IČO 62064339, 

Družstevní 139, Pardubice na směnu a výpůjčku pozemků se statutárním městem Pardubice 

dle přiloženého grafického návrhu. 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

 

5. 

Úprava plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 

(usnesení č. 154/2020 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO 

Pardubice V na r. 2020 spočívající v přesunu 5 tis. Kč z akce Zelený čtvrtek a 6,1 tis. Kč 

z akce Ochutnávka Svatomartinského vína na akci Rozsvěcení vánočního stromečku. Celkový 

rozpočet plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 se nemění a zůstává ve výši 

384,4 tis. Kč. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

Diskuse 



Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 17.45 hod. 

 

 

Pardubice 5. 11. 2020 

 

 

 

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

                              Ing. Jiří Janoš           Bc. Jan Nadrchal 

 

  

 

               ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


