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Zápis z 2. jednání komise pro bytové a nebytové prostory, které se konalo dne 16.1.2023  od 

15:30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře budovy magistrátu čp. 828 ul. U Divadla. 
 
Přítomni dle prezenční listiny (jména jsou uváděna bez titulů):  

Členové komise s hlasovacím právem: Fialová Kateřina, Hovorka Pavel, Javůrek Michal, Komárek Jiří, 
Mette Vlastimil, Štefka Martin (hlasoval e-mailem), Virt Marek 
Omluveni: Bereznaj Michal, Jošt Jan, Pejcha Petr, Škuliga Pavol 
 
Člen komise s hlasem poradním: Kolovratníková Šárka 
Hosté: Hrabal Jan - náměstek primátora 
              
Z 11 členů komise s hlasovacím právem přítomno po celou dobu jednání minimálně 6 členů, komise 
byla usnášeníschopná, protože byla přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s hlasovacím 
právem.  
              
Program :  I.  Jmenování ověřitelů zápisu 

  II.  Projednání žádostí  - nebytové prostory 
************************************************************************************ 
 

I.  Jmenování ověřitelů zápisu 
Ověřiteli zápisu z tohoto jednání  byli: předseda KBNP p. Hovorka a p. Javůrek 

 
 

II. Projednání žádostí – nebytové prostory 

 
    

1.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření smlouvy o nájmu na prostor (sklad) o výměře 37,87 m2 

nacházející se v 1.PP objektu Evropského spolkového domu čp. 54 Klášterní 55, Pernštýnské náměstí, 
stojící na pozemcích označených jako st.p.č. 92 a 94/1 k.ú. a obec Pardubice,  část obce Pardubice – 
Staré Město, se spol. Atsushi Hiro s.r.o., IČ 088 98 073, se sídlem Klášterní 54, Pardubice – Staré 
Město, 530 02 Pardubice, účel nájmu - sklad, výše nájemného 170,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu 
určitá – 1 rok. 

  
Hlasování komise 7 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

2.  
KBNP d o p o r u č u j e schválit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 30.7.2012 ve znění dodatku č.1, 
jejímž předmětem je prostor sloužící podnikání označený jako nebyt č. 1001, nacházející se v přízemí 
objektu č. 10 v areálu čp. 324 Jana Palacha, stojící na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 864/9, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s Milošem Krejcarem, IČ 
657 05 335, se sídlem Gagarinova 384, 530 09 Pardubice – Polabiny. Změna bude spočívat v rozšíření 
účelu nájmu o truhlářskou dílnu. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změn. 

  
Hlasování komise 7 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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



Komise pro bytové a nebytové prostory                                                  16.1.2023                                                2 z 2 
 

 

 
3.  
KBNP d o p o r u č u j e  schválit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 23.1.2019, jejímž předmětem  
je prostor označený jako nebyt č. 202, nacházející se v přízemí objektu č. 2 v areálu čp. 324 Jana 
Palacha, stojící na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 864/20, k.ú. a obec Pardubice, 
část obce Zelené Předměstí, uzavřené s SK Pretorian Pardubice z.s., IČ 012 52 186, se sídlem Jožky 
Jabůrkové 191, Trnová, 530 09 Pardubice. Změna bude spočívat v rozšíření účelu nájmu o kancelář. 
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změn. Nájemce provede na vlastní náklady změnu 
účelu užívání na stavebním úřadě. 
 
Hlasování komise 7 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 
4.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e  schválit uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení 
pronajatého majetku, a to prostor označených jako nebyt č. 1004 a č. 2002 nacházejících se v 1.PP a 
1.NP budovy čp. 389, ul. Bělehradská, která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela 
č.parc.st. 7358, k.ú. a obec Pardubice, část obce Polabiny, s nájemcem Péče o duševní zdraví, z.s., IČ 
642 42 218, se sídlem Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice. Smlouva bude obsahovat 
ujednání, že : 
a) pronajímatel se s nájemcem po skončení nájmu nijak nevyrovná,  
b) pronajímatel nájemci neuhradí ani zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení provedeného 
nájemcem, skončí-li nájem před jeho úplným odepsáním.  
Ve zbytku bude smlouva ve standardním znění. Výše technického zhodnocení bude stanovena 
oddělením investic a technické správy odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic na 
základě daňových dokladů dodaných nájemcem. 
 
Hlasování komise 7 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Pardubicích dne 17.1.2023             

Zapsala : R. Kudrnová tel. 466 859 210  

 

 

Ověřitel podpis 

 
Pavel Hovorka  

 
 

 
Michal Javůrek 

 
 

 


