
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení 
 

 

z 53. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 1. února 2018 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Jiří Janoš, MUDr. Tomáš Rejda. 

 

Omluven: Bc. Petr Dufek. 

 

 

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 MUDr. Tomáš Rejda. 

 

 

II. 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Jiří Šmaha. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

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

2.  Vyvěšení tibetské vlajky 

3.  Přijetí finančních darů 

4. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

5.  Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu: 

Oprava vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2018 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 



1.  

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

 (usnesení č. 307/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem: 

1. prodloužení doby nájmu pronajaté části pozemku označeného jako p. p. č. 2165/18 o 

výměře 284 m
2
, k. ú. Pardubice, na dobu dalších 10 let za cenu 18.511,- Kč/rok + DPH, 

žadatel: společnost ELZET Bohemia, spol. s r.o., IČO 25291599, U Blaženky 2155/18, 

Praha, 

Pro 1, zdržel se 1, proti 2 

2. bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p. p. č. 390/8 o výměře cca 850 m
2
, 

k. ú. Dražkovice včetně technické infrastruktury do vlastnictví města, žadatel: xxxxxxxxx,    

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. bezúplatného převodu pozemku označeného jako p. p. č. 391/39 o výměře 809 m
2
, k. ú. 

Dražkovice, včetně technické infrastruktury do vlastnictví města, žadatel: xxxxxxxxx,  

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

4.  nájmu částí pozemků označených jako p. p. č. 2479/4 o výměře 291 m
2
 a p. p. č. 2543/2 o 

výměře 599 m
2
, 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, k dočasnému užívání pozemků jako staveniště pro stavební akci 

„Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna“ - cyklostezka, za nájemné ve výši 890,- 

Kč/rok, tj. 1,- Kč/m
2
/rok bez DPH a zřízení budoucího věcného břemene a věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2479/4 o výměře cca 291 m
2
 a p. p. 

č. 2543/2 o výměře cca 599 m
2
, 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, spočívajícího 

v právu chůze a jízdy a v povinnosti strpět umístění objektů stavby „Rekonstrukce Vinice – 

stará vojenská plovárna“ - cyklostezka, po celou dobu jejich fyzické a právní životnosti, 

vstupování na pozemek (rozumí se vstup a vjezd) v rozsahu věcného břemene za účelem 

provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí objektů 

stavby po celou dobu jejich fyzické a i právní životnosti za jednorázovou úplatu ve výši 

pětinásobku ročního užitku při ceně 1,- Kč + DPH v zákonné výši za 1 m
2
 plochy věcného 

břemene dle geometrického plánu, 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

5. zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na části pozemků 

označených jako p. p. č. 2316/42, p. p. č. 2316/1, p. p. č. 2318/17 a p. p. č. 2335/39, vše 

v k. ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelového vedení VN 10 kV a NN 

v rámci stavby „Pardubice- TS PA_0039 náhrada, žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

2. 

Vyvěšení tibetské vlajky 

(usnesení č. 308/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově ÚMO 

Pardubice V dne 10. 3. 2018. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

 

 



3. 

Přijetí finančních darů 

 (usnesení č. 309/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s přijetím finančního daru: 

1. ve výši 15.000,- Kč od pana xxxxxxxxx, 

2. ve výši 10.000,- Kč od firmy M-BET s.r.o., K Dubině 690, Pardubice, IČ 275211176 na 

akci obvodu - Masopust MO Pardubice V dne 13. 2. 2018. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

(usnesení č. 310/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou výroční zprávu o poskytování 

informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 

ukládá tajemníkovi úřadu zajistit její zveřejnění na WWW stránkách úřadu do 7 dnů po 

ověření usnesení. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Oprava vozovek po zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2018 

 (usnesení č. 311/2018 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem 

firmou HOLD s.r.o. se sídlem Orel 35, Slatiňany, IČ 45535825 na akci Oprava vozovek po 

zimě na území Městského obvodu Pardubice V – 2018 a to za jednotkové ceny: 

a) vyspravení jednotlivých výtluků ve vozovkách ruční pokládkou ABS včetně vyčištění, 

penetrace podkladu, zaválcování a zatření spáry za cenu 3.500,- Kč bez DPH/t (4.235,- Kč 

s DPH/t) 

b) vyspravení výtluků frézováním se strojní pokládkou, včetně projednání s DPMP a odborem 

investičním a správním ÚMO Pardubice V, dopravního značení a regulace dopravy, 

odfrézování živice v tl. 7 cm, odvozu recyklátu, penetrace podkladu, pokládky ABS v tl. 7 

cm, zaválcování a zatření spáry za cenu 400,- Kč bez DPH/m
2
 (484,- Kč s DPH/m

2
) 

c) tlakový zástřik poškozených míst, včetně projednání s DPMP a odborem investičním a 

správním ÚMO Pardubice V, dopravního značení a regulace dopravy, vyčištění nečistot a 

vyfoukání vzduchem, penetrace prasklin, zástřiku se zadrcením za cenu 3.999,- Kč bez 

DPH/t (4.838,79,- Kč s DPH/t) 

a délce záruky 36 měsíců ode dne předání dokončených prací. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Pardubice 1. 2. 2018 

 

 

 

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

                                    Ing. Jiří Janoš                      MUDr. Tomáš Rejda 

 

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

                     Jiří Rejda, DiS. 

           starosta MO Pardubice V 


