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Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic 

Odbor majetku a investic  |  Odd. správy bytových domů a nebyt. prostor 

U Divadla 828, 530 21 Pardubice 

 
 
 
 

 

Zápis z 36. jednání komise pro bytové a nebytové prostory, které se konalo dne 5.9.2022  od 

15:00 hod. v zasedací místnosti v mezipatře budovy čp. 828 ul. U Divadla. 
 
Přítomni dle prezenční listiny (jména jsou uváděna bez titulů):  

Členové komise s hlasovacím právem: Drahoš Milan, Drenko Michal (příchod 15.15h), Erban Evžen, 
Hovorka Pavel, Kolovratníková Šárka, Nevečeřal Pavel, Pobuda René, Rýdlová Renata, Tajovský Karel 
(hlasoval e-mailem) 
Omluveni: Štefková Karolína  
 
Z 10 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 - byty 
 III.  Projednání žádosti o prodej spoluvlastnických podílů - Štefánikova 1054 
 IV. Projednání Směrnice č. xx/2022 Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání  
  V.  Projednání žádostí – nebytové prostory 
 VI. Výroční zpráva za rok 2022  
VII. Různé  

************************************************************************************ 
 

I.  Jmenování ověřitelů zápisu 
Ověřiteli zápisu z tohoto jednání  byli: předsedkyně KBNP pí Rýdlová a p. Hovorka 

 
 

II. Projednání žádostí – byty  

 
1. Žádost o obnovení NS - po zaplacení dluhu              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   uzavření NS se žadatelem na zkušební dobu ½ r., výše nájemného 
72,69 Kč/m2/měs.  
 

Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 
2. Žádost o rozšíření původní nájemní smlouvy o dalšího nájemce (v souladu s § 2270 Občanského 
zákoníku)    

2.1 
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce v souladu s § 2270 
Občanského zákoníku.  
 

Hlasování komise 8 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Projednání žádosti o prodej spoluvlastnických podílů – Štefánikova 1054  

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 
vzhledem k celku pozemku označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, Štefánikova ul., objekt k bydlení a pozemku označenému 
jako p.p.č. 2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 
Pardubic do vlastnictví ***. 

   Hlasování komise 1 pro, 7 proti, 1 zdrž. 

   Usnesení NEBYLO doporučeno 

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

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 
vzhledem k celku pozemku označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, Štefánikova ul., objekt k bydlení a pozemku označenému 
jako p.p.č. 2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice formou veřejné dobrovolné 
dražby, kdy nejnižší podání bude činit 1/3 z ceny celé nemovité věci v místě a čase obvyklé určené 
znaleckým posudkem. 

   Hlasování komise 8 pro, 1 proti, 0 zdrž. 

   Usnesení BYLO doporučeno  

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

 

 
 
IV. Projednání SMĚRNICE č. xx/2022 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI 
PODNIKÁNÍ 

 
KBNP  d o p o r u č u j e Radě města Pardubice schválit SMĚRNICI č. xx/2022 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A 
S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ. 

 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 1 zdrž. 

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

 

 
 
V. Projednání žádostí – nebytové prostory 

 

1.  

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání o 
výměře 816,30 m2 nacházející se v budově  č.p. 239 v areálu Štrossova ul., která je součástí pozemku 
označeného jako stavební parcela č.parc.st. 1147/1, v k.ú. a obci Pardubice, se spol. LOKUS Pardubice, 
s.r.o., IČ 620 28 049, DIČ CZ62028049, se sídlem Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, účel 
nájmu - provozování hotelu, výše nájemného 650,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu určitá – 5 let. 

 

   Hlasování komise 8 pro, 1 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je prostor 
označený jako jednotka č. 2255/17 o výměře 122,68 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2252-57 
ul. Lexova, která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4128, 4129, 
4130, 4131, 4132 a 4133, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s paní 
Barborou Pohankovou, IČ 667 78 549, se sídlem Jižní 361, Mikulovice, 530 02 Pardubice, dohodou 
k 31.12.2022. 
  
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 
3.  
KBNP  d o p o r u č u j e   schválit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 25.11.2011 ve znění 
dodatku č.1 se spolkem Goethe-Zentrum Pardubice, z.s., IČ 266 39 611, se sídlem Klášterní 54, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice na prostor sloužící podnikání, nacházející se v budovách čp. 
54 Klášterní ul. a čp. 55 Pernštýnské nám., které jsou součástí pozemků označených jako st.p.č. 94/1 a 
92 k.ú. a obec Pardubice, část obce Pardubice – Staré Město.  Změna se bude týkat nájemného, a to 
tak, že dojde ke snížení nájemného z původní částky ve výši 79.397,04 Kč/rok bez DPH, na částku ve 
výši 74.418,11 Kč/rok bez DPH, na dobu 3 měsíců ode dne účinnosti dodatku k uvedené nájemní 
smlouvě, kterým bude změna ujednána. 

 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

4.  
KBNP d o p o r u č u j e udělit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla sociálního podniku 
Léthó o.p.s., IČ 024 50 283 se sídlem Na Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice na adresu 
budovy čp. 432, Komenského ul., Pardubičky, 530 03 Pardubice.  

 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

 
5.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej  jednotky č. 2225/17, jiný nebytový prostor,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcela č.parc.st. 4182, Jilemnického ul., včetně id. 
podílu 335/10000 na společných částech domu čp. 2224, 2225, 2226 a 2227 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 4182, id. podílu 335/10000 na pozemku označeném jako p.č. st. 4182, vše v 
k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto 
podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 

Hlasování komise 6 pro, 1 proti, 2 zdrž. 

Usnesení BYLO přijato 

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

 

 

KBNP d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  prodej  jednotky č. 2225/17, jiný nebytový prostor,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcela č.parc.st. 4182, Jilemnického ul., včetně id. 
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podílu 335/10000 na společných částech domu čp. 2224, 2225, 2226 a 2227 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 4182, id. podílu 335/10000 na pozemku označeném jako p.č. st. 4182, vše v 
k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, panu The Nguyen Trong,  IČ 283 92 965, se sídlem 
Valentova 1735/7, Chodov, 149 00 Praha 4,  jakožto nájemci, za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým  posudkem  ve výši 3.000.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 
 
Hlasování komise 0 pro, 9 proti, 0 zdrž. 

Usnesení NEBYLO přijato 

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

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej souboru nemovitostí, a to jednotky č. 2234/113, jiný 
nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, 
která je postavená  na  pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 
a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 23/2000 na společných částech domu čp. 2232, 
2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, 
st. 4235 a st. 4236, id. podílu 23/2000 na pozemcích označených jako  p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a 

st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí a  jednotky č. 2234/114, jiný 
nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, 
která je postavená  na  pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 
a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 83/5000 na společných částech domu čp. 2232, 
2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, 
st. 4235 a st. 4236, id. podílu 83/5000 na pozemcích označených jako  p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a 
st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a 
to za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 

Hlasování komise 6 pro, 1 proti, 2 zdrž. 

Usnesení BYLO přijato 

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

 

 

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej souboru nemovitostí, a to jednotky č. 2234/113, jiný 
nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, 
která je postavená  na  pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 
a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 23/2000 na společných částech domu čp. 2232, 
2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, 
st. 4235 a st. 4236, id. podílu 23/2000 na pozemcích označených jako  p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a 

st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí a  jednotky č. 2234/114, jiný 
nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, 
která je postavená  na  pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 
a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 83/5000 na společných částech domu čp. 2232, 
2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako  stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, 
st. 4235 a st. 4236, id. podílu 83/5000 na pozemcích označených jako  p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a 
st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí panu Tien Pham Minh, IČ 287 75 627, 
se sídlem Devotyho 2784, 530 02, Zelené Předměstí, Pardubice, jakožto nájemci, za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým  posudkem  ve výši 3.290.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. 
 
Hlasování komise 0 pro, 9 proti, 0 zdrž. 

Usnesení NEBYLO přijato 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej  jednotky č. 2317/5, dílna nebo provozovna,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2317, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcela č.parc.st. 4294, ul. Artura Krause, včetně 
id. podílu 290/10000 na společných částech domu čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 4294, id. podílu 290/10000 na pozemku označeném jako p.č. st. 
4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí,  formou veřejné dobrovolné dražby a 
to za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 

Hlasování komise 6 pro, 1 proti, 2 zdrž. 

Usnesení BYLO přijato 

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

 

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej  jednotky č. 2317/5, dílna nebo provozovna,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2317, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcela č.parc.st. 4294, ul. Artura Krause, včetně 
id. podílu 290/10000 na společných částech domu čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 4294, id. podílu 290/10000 na pozemku označeném jako p.č. st. 
4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí,  panu Davidu Hurtovi, IČ 691 26 216se 
sídlem Jiránkova 2294, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  jakožto nájemci, za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým  posudkem  ve výši 1.528.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. 
 

Hlasování komise 0 pro, 9 proti, 0 zdrž. 

Usnesení NEBYLO přijato 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
VI. Výroční zpráva za rok 2022  
 
KBNP  s c h v a l u j e  znění výroční zprávy o své činnosti v roce 2022, viz příloha zápisu. 

 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
VII. Různé  
 
Informace ke startovacímu bydlení pro r. 2022: 
Startovací bydlení je program na podporu mladých ekonomicky aktivních dospělých, kteří mají zájem se 
osamostatnit a nastartovat svůj profesní a rodinný život. Vizí města je každoročně uvolnit pro tyto 
potřeby dalších 25 bytů. V této souvislosti byla schválena Směrnice č. 9/2021 o přidělování bytů, kde se 
v článku 2 bod 3 hovoří, že "Pro startovací bydlení bude vyčleněno pro daný kalendářní rok minimálně 
25 bytů, pokud Rada města Pardubic nerozhodne jinak." 
Pro rok 2022 je připraveno celkem 25 bytů napříč lokalitami města. Všechny byty jsou opravené a ve 
stavu vhodném k nastěhování.  
Zkušenosti s nájemci startovacích bytů přidělených v minulých letech jsou pozitivní. 
Další informace jsou na webových stránkách města. 
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Harmonogram programu startovacího bydlení pro rok 2022:  

1.      VÝBĚR ŽÁDOSTÍ - 5.- 6. října 2022 - budova magistrátu - Štrossova ulice čp. 44, zasedací 
místnost v přízemí; středa – 13,00 - 18,00 hodin, čtvrtek – 8,00 – 12,00 hodin. 

 
2.      LOSOVÁNÍ – 17. října 2022 - Hudební sál na radnici – Pernštýnské náměstí čp. 1 – v 15,00 hodin. 

3.      Doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů přineste na oddělení správy bytů, v 1. patře 
budovy na adrese U Divadla 828, Pardubice, kancelář č. 109 – nejdéle do 7. listopadu 2022 

4.      Kontrola žádostí – 14.listopadu 2022 

5.      Účinnost nájemní smlouvy od 1.2.2023 – podpis nájemní smlouvy a předání klíče od bytu v druhé 
polovině ledna 2023 

 

 

 

V  Pardubicích dne 6.9.2022              

Zapsala : R. Kudrnová tel. 466 859 210  

 

 

Ověřitel podpis 

 
Renata Rýdlová 

 
 

 
Pavel Hovorka 

 
 

 


