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Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 
  

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 

293/2022 R – 312/2022 R.   

  

 

 

Důvodová zpráva: 
 

   Všechna přijatá usnesení vzešlá z jednání RMO Pardubice V byla splněna, tajemník úřadu 

případně vysvětlí jakékoliv dotazy.  

 

 

 

Usnesení navržená k vyřazení z evidence sledování: 

 

Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnu Cherry bar, ul. Devotyho 2452, 

Pardubice 

(usnesení č. 293/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnu – 

Cherry bar, Devotyho 2452, Pardubice o celkové ploše 7,20 m2, od 3. 6. 2022 do 31. 10. 

2022, od 15.00 hod. do 22.00 hod., žadatel: Miloslava Horáková, Luďka Matury 810, 

Pardubice, IČ 75847043. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 



Dotace – změna termínu schválené dotace 

(usnesení č. 294/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se změnou termínu: 

1. schválené dotace ve výši 10.000,- Kč na akci „Dětský den“ dne 28. 5. 2022, žadatel: 

Sportovní klub Dražkovice, Dražkovice 235, Pardubice, IČ 46494910 s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 4. 6. 2022, 

2. schválené dotace ve výši 9.000,- Kč na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 21. 6. 2022, 

žadatel: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, IČ 64243095 s tím, 

že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 23. 6. 2022, 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Zástupci MO Pardubice V v Pracovní skupině Zásad pro spolupráci s investory 

(usnesení č. 295/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V jmenuje zástupce MO Pardubice V v  Pracovní skupině 

Zásad pro spolupráci s investory: starosta MO Pardubice V, náhradníky tajemník ÚMO 

Pardubice V a vedoucí odboru investičního a správního ÚMO Pardubice V. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 296/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č. 2511/16 o výměře cca 90 m2, k. ú. 

Pardubice, žadatel: Vladimír Kysilka, nar. 1. 7. 1981, trvale bytem Železničního pluku 

1635, Pardubice, odůvodnění: zahrádka k bytové jednotce v domě čp. 1635, 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

2. s výpůjčkou části pozemku označeného jako p. p. č. 2400/1 o výměře 90 m2, k. ú. 

Pardubice, za účelem dočasného parkování autobusu sportovního klubu OK Lokomotiva 

Pardubice, žadatel: Spolek OK Lokomotiva Pardubice, IČO 26606747, Palackého třída 

2547, Pardubice, odůvodnění: autobus na přepravu dětí na závody a tréninky, není 

využíván na komerční aktivity, 

Pro 0, zdržel se 5, proti 0 

3. se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 2408/13, p. p. 

č. 2496/1, p. p. č. 2499/129, p. p. č. 2499/135, p. p. č. 2499/140, p. p. č. 2500/4, p. p. č. 

2502/1, p. p. č. 2502/6, p. p. č. 2516/1 a p. p. č. 3784, vše k. ú. Pardubice, spočívajícího v 

uložení a v provozování  vybudované optické sítě uložené v ulici Na Spravedlnosti 

v Pardubicích, žadatel: Společnost EDERA Group a.s., IČO 27461254, Arnošta z Pardubic 

2789, Pardubice,  

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

4. s vydáním souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 2410/1, k. ú. Pardubice se 

vzdušným přesahem 6 ks stříšek (markýz) nad vstupy bytového domu č. p. 2524, 2525, 

2526 na pozemcích označených jako st. p. č.4959, st. p. č. 4960, st. p. č. 4961, vše v k. ú. 

Pardubice, ve výšce cca 4,3 m nad terénem na jižní straně a ve výšce cca 2,7 m nad 

terénem na severní straně, rozměr stříšek 2,5 m x 1 m, žadatel: Bytové družstvo KVĚT, 

IČO 25967584, Benešovo náměstí 2525, Pardubice, odůvodnění: umístění stříšek nad 

vstupy v rámci opravy fasády bytového domu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi čp. 128 a čp. 140 

(usnesení č. 297/2022 R) 



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

„Rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi čp. 128 a čp. 140“ se zhotovitelem firmou ROCKY 

STAVBY COMPANY s. r. o., Rybná 716/24, Praha, IČ 081 18 442, a to za nabídkovou cenu 

432.932,50 Kč bez DPH, délka záruky 72 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Stavební úpravy vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 2116-2118 a čp. 2119-2121 

(usnesení č. 298/2022 R) 

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

úpravy vnitrobloku Wolkerova čp. 2116 - 2118 a čp. 2119 - 2121, Pardubice“ se zhotovitelem 

firmou M- STAV CZ s. r. o., Husova 1805, Pardubice, IČ 275 57 235, a to za nabídkovou 

cenu 3.362.645,19 Kč bez DPH, délka záruky 60 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Stavební úpravy komunikace Do Zahrádek 

(usnesení č. 299/2022 R) 

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

úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“ se zhotovitelem firmou ROCKY STAVBY 

COMPANY s. r. o., Rybná 716/24, Praha, IČ 081 18 442, a to za nabídkovou cenu 

2.185.308,52 Kč bez DPH, délka záruky 72 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2021 

(usnesení č. 300/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2021 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2021 bez výhrad. 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2021, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2021, komentář k navrženým rozpočtovým opatřením a přehledové a 

informativní tabulky, které jsou uvedené v důvodové zprávě, a přílohy závěrečného účtu.  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2021 uvedené v důvodové zprávě. 

4. Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021, která jsou 

uvedená v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-9. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2022 

(usnesení č. 301/2022 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. 5. 2022 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 

(usnesení č. 302/2022 R) 



Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice v přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V: 

1. Bere na vědomí komentář k 2. změně rozpočtu na r. 2022 a k jednotlivým rozpočtovým 

opatřením navrženým v rámci 2. změny rozpočtu, doplňující údaje a informativní tabulky 

uvedené v důvodové zprávě k 2. změně rozpočtu. 

2. Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2022 uvedená 

v bodech č. 1-23 důvodové zprávy k 2. změně rozpočtu. 

3. Souhlasí se zřízením spořicího účtu u Československé obchodní banky, a. s., a s tím, že 

převody peněžních prostředků městského obvodu mezi stávajícími bankovními účty a 

spořicím účtem budou provádět příslušní pracovníci úřadu MO v rozsahu svých oprávnění 

vyplývajících z vnitřních předpisů úřadu a z podpisových vzorů. 

4. Schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč na tři měsíce u Československé 

obchodní banky, a. s. Převody mezi stávajícími bankovními účty a termínovaným vkladem 

budou provádět pracovníci uvedení v bodě 3 usnesení. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V 

(usnesení č. 303/2022 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 směrnici č. 7/2022: Pravidla 

hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 22. 6. 2022 ruší směrnice 

č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená 15. 12. 2021. 

Nová směrnice je přílohou této zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 

(usnesení č. 304/2022 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, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2021. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Směrnice č. 5/2022: Evidence a vymáhání daní 

(usnesení č. 305/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 5/2022: Evidence a vymáhání daní 

účinnou od 23. 6. 2022, kterou se ruší původní směrnice 5/2020 účinná od 5. 6. 2020. 

Schvalovaná směrnice s vyznačením úprav je přílohou této zprávy. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Vyřazení projektové dokumentace z majetku 

(usnesení č. 306/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s vyřazením projektové dokumentace 

k rekonstrukci ul. K Barvírně z r. 2009-2011 od firmy Highway design, s. r. o., v celkové částce 

124.360,-- Kč z majetku a s jednorázovým odepsáním do nákladů k datu 22. 6. 2022, protože 

není pravděpodobné, že by v budoucnu byla tato projektová dokumentace použitelná a že by 



podle ní byl pořízen dlouhodobý majetek. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Souhlas s umístěním předzahrádky před provozovnu Veneto Group (Mercato), ul. 

Devotyho 764, Pardubice 

(usnesení č. 307/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnu – 

Veneto Group s.r.o., Devotyho 764 (před prodejnou Mercato), Pardubice o celkové ploše 2 

m2, od 23. 6. 2022 do 30. 9. 2022, žadatel: Veneto Group s.r.o., Devotyho 764, Pardubice, IČ 

28792548. 

Pro 3, zdržel se 1, proti 0 

 

Dotace 

(usnesení č. 308/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro 

poskytování dotací dle Směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 

z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022: 

1. ve výši 5.000,- Kč na akci „Přírodní živly – 3. část: OHEŇ“ v září – prosinci 2022, s tím, 

že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2022, žadatel: Mateřská škola 

Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - oheň“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 38), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

2. ve výši 10.000,- Kč na akci „Plody podzimu všemi smysly“ v září – listopadu 2022, 

s tím, že dotaci nelze použít na nákup sušičky a splnění účelu dotace bude dosaženo 

nejdéle 30. 11. 2022, žadatel: Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova 226, 

Pardubice, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která 

je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu 

MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 

10.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Jesničánky 

– plody podzimu“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 39), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

3. ve výši 5.000,- Kč na akci „Dopravní výchova“ v říjnu – prosinci 2022, s tím, že splnění 

účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2022, žadatel: Mateřská škola Pardubice - 

Jesničánky, Raisova 226, Pardubice, IČ: 75017822, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace MŠ Jesničánky – Dopravní výchova“ v běžných výdajích v kapitole 33 

(rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 40), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

4. ve výši 20.000,- Kč na akci „Světový šampionát klubů 2022“ ve dnech 17. – 21. 8. 2022, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 21. 8. 2022, žadatel: Kin-ball 

Pardubice z. s., Dražkovice 121, IČ: 01274368, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro 

poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 



opatření, spočívající v přesunu 20.000,- Kč z rezervy rady v kapitole 98 na novou 

položku „dotace Kin-ball Pardubice – Světový šampionát klubů“ v běžných výdajích 

v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 41), 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

5. ve výši 10.000,- Kč na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN 2022“ dne 18. 9. 2022, žadatel:  

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s., Čs. armády 2515, Pardubice, IČ 05567394, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy 

starosty v kapitole 98 na novou položku „dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez 

Bariér OPEN 2022“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod 

pořadovým č. 42), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

6. ve výši 10.000,- Kč na akci „Zážitkový pobyt“ ve dnech 21. – 23. 9. 2022, s tím, že 

splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 23. 9. 2022, žadatel: Základní škola a 

mateřská škola Pardubice, Artura Krause, Artura Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138, 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z rezervy rady 

v kapitole 98 na novou položku „dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 43), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

7. ve výši 20.000,- Kč na akci „Mezinárodní basketbalový turnaj“ ve dnech 20. – 23. 10. 

2022, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 23. 10. 2022, žadatel: 

Basketbalový klub Pardubice, z. s., V Ráji 311, Pardubice, 67441629, a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: 

Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a 

související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 10.000,- Kč z položky příspěvky 

v kapitole 33 na novou položku „dotace BK Pardubice – Mezinárodní basketbalový 

turnaj“ v běžných výdajích v kapitole 33, a rozpočtové opatření spočívající v přesunu 

10.000,- Kč z rezervy místostarosty v kapitole 98 na položku „dotace BK Pardubice – 

Mezinárodní basketbalový turnaj“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 44 a 45), 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 

8. ve výši 20.000,- Kč na akci „GameCon 2022, festival nepočítačových her“ ve dnech 21.- 

24. 7. 2022, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 24. 7. 2022, žadatel: 

GameCon z. s., Pernického 825/9, Praha, IČ: 22725474, a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 28/2021: Zásady a program 

pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022, a související rozpočtové 

opatření, spočívající v přesunu 20.000,- Kč z položky příspěvky v kapitole 33 na novou 

položku „dotace GameCon – Festival nepočítačových her“ v běžných výdajích v kapitole 

33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 46), 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

9. ve výši 5.000,- Kč na akci „Dýňový svět – tvořivá dílna s rodiči“ dne 26. 9. 2022, 

žadatel: Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100, Pardubice, IČ: 75017989, a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice č. 

28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 

2022, a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 5.000,- Kč z položky 

příspěvky v kapitole 33 na novou položku „dotace MŠ Kamarád – Dýňový svět“ 

v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření vedené pod pořadovým č. 47). 



Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Rekonstrukce chodníku Dražkovice – východ 

(usnesení č. 309/2022 R) 

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

„Rekonstrukce chodníku Dražkovice - východ“ se zhotovitelem firmou ROCKY STAVBY 

COMPANY s. r. o., Rybná 716/24, Praha, IČ 081 18 442, a to za nabídkovou cenu 

2.254.409,16 bez DPH, délka záruky 72 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb na výsyp 

odpadkových košů a Smlouvě o poskytování služeb na výsyp košů na psí exkrementy na 

území MO Pardubice V 

(usnesení č. 310/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením dodatku ke: 

1. Smlouvě o poskytování služeb na výsyp a pronájem odpadkových košů na TKO 

s poskytovatelem Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572 

z důvodu zvýšení počtu vysypávaných košů o 3 ks (na 299 košů, a to 235 ve vlastnictví 

SMP a 64 ve vlastnictví MO), a 

2. Smlouvě o poskytování služeb na výsyp košů na psí exkrementy s poskytovatelem Služby 

města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Pardubice, IČ: 25262572 z důvodu zvýšení počtu 

vysypávaných košů o 2 ks (na 131 košů), 

Ceny za výsypy se nemění. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Rozhodnutí zadavatele – výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky malého 

rozsahu: Dodání edukativních prvků na území MO Pardubice V 

(usnesení č. 311/2022 R) 

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

edukativních prvků na území MO Pardubice V“ se zhotovitelem firmou AWOCADO s.r.o., 

Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ 289 89 121, a to za nabídkovou cenu 

362.050,- Kč bez DPH, délka záruky 60 měsíců. 

Pro 4, zdržel se 0, proti 0 

 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

(usnesení č. 312/2022 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. s nájmem částí pozemků:  

a) část pozemku označeného jako p. p. č. 2404/2 o výměře 10 m2, k. ú. Pardubice 

b) část pozemku označeného jako p. p. č. 2600/1 o výměře 10 m2, k. ú. Pardubice 

c) část pozemku označeného jako p. p. č. 2155/7 o výměře 10 m2, k. ú. Pardubice 

d) část pozemku označeného jako p. p. č. 2155/7 o výměře 10 m2, k. ú. Pardubice 

za účelem umístění a provozování přívěsného vozíku s občerstvením (grilovaná kuřata, ryby a 

další), žadatel: Vít Zelený, nar. 27. 1. 1990, Češkova 677, Pardubice. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 4 


