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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 23. jednání komise pro bytové a nebytové prostory, které se konalo  dne 22.3.2021  

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: Hovorka Pavel, Drahoš Milan, Erban Evžen, Štefková Karolína, 
Kolovratníková Šárka, Tajovský Karel (hlasoval e-mailem), Rejl Josef, Drenko Michal, Nevečeřal Pavel 
Nepřítomen: Rýdlová Renata, Mede Alfréd 
 
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  - byty 

 III. Projednání žádostí  - nebytové prostory 
 

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

I.  Jmenování ověřitelů zápisu 
Ověřiteli zápisu z tohoto jednání  byli: místopředseda KBNP p. Hovorka a p. Drenko 

 
 

II. Projednání žádosti – BYTY 

 
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 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

 

II. Projednání žádosti – NEBYTOVÉ PROSTORY 

 

1.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na prostor o výměře 40,6 m2 
nacházejícího se v přízemí budovy čp. 1013, ul. E. Košťála, která je postavená na pozemku označeném 
jako stavební parcela č.parc.st. 1012/1, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka se 
společností  SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 34 804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, účel nájmu - intervenční centrum, výše nájemného 517,77 Kč/m2/rok bez DPH, 
doba nájmu neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, 
bude-li třeba. 
 

Hlasování komise 6 pro, 2 proti, 1 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na prostor o výměře 40,6 m2 
nacházejícího se v přízemí budovy čp. 1013, ul. E. Košťála, která je postavená na pozemku označeném 
jako stavební parcela č.parc.st. 1012/1, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka s Jakubem 
Švadlenkou, IČ 735 95 624, se sídlem Na Okrouhlíku 1610, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí, účel 
nájmu - šicí dílna a výdejní místo pro e-shop, výše nájemného 981,69 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu 
neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
 
Hlasování komise 3 pro, 5 proti, 1 zdrž. 

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

2.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na prostor označený jako nebytová 
jednotka č. 2316/6 o výměře 124,46 m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319, 
2320, ve vchodě čp. 2316 ul. A. Krause, která je postavená na pozemku označeném jako st.p.č. 4294, 
k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí se spolkem MAŠINKA Pardubice, z.s., IČ 055 03 
213, se sídlem Čs. Armády 2361, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu - provoz Dětské 
skupiny, výše nájemného 1.000,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce provede na 
vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

3.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor sloužící jako 
garáž o výměře 16 m2 nacházející se ve sníženém přízemí v objektu k bydlení čp. 2244 Staňkova ul., 
která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 5375, k.ú. a obec Pardubice, 
část obce Zelené Předměstí s ***, účel nájmu - garáž, výše nájemného 850,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba 
nájmu určitá – 1 rok.  
 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 
4.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 16 o výměře 15 
m2 nacházející se 1. podzemním  podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., které je součástí pozemku 
označeného jako stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí, s ***, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 650,- Kč/m2/rok vč. 
DPH, doba nájmu neurčitá. 
  
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

5.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 7 o výměře 15 
m2 nacházející se 1. podzemním  podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., které je součástí pozemku 
označeného jako stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí, s ***, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 1.100,- Kč/m2/rok 
vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 
  
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 1 o výměře 16,86 
m2 nacházející se 1. podzemním  podlaží budovy čp. 2767 ul. Jana Palacha, které je součástí pozemku 
označeného jako stavební parcela č. parc. st. 10409, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí, s ***, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 765,- Kč/m2/rok vč. 
DPH, doba nájmu neurčitá. 
  
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

   7.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor sloužící jako 
garáž označená jako č.2 o výměře 24,85 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 513 v ul. Bělehradská, 
stojící na pozemcích označených jako st.p.č. 9682, 9683 a 9684,  k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Polabiny se spolkem Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s., IČ 701 52 454, se sídlem 
Brožíkova 432, 530 09 Pardubice, účel nájmu – garáž,  výše nájemného 518,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba 
nájmu určitá – 1 rok. 
  
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

8.  
KBNP d o p o r u č u j e schválit záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností 
z nájemní smlouvy uzavřené  dne 1.8.2018 týkající se prostoru sloužícího podnikání, označeného jako 
nebyt č. 544, který se nachází ve III. nadzemním podlaží  budovy Evropského spolkového domu čp. 54 
Klášterní ul. a čp. 55 Pernštýnské nám., která je součástí pozemků označených jako st.p.č. 94/1 a 92 
k.ú. a obec Pardubice, část obce Pardubice – Staré Město, z fyzické osoby  Ing. Aleše Hlavatého, IČ 
885 17 021, se sídlem Husova 1848, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na spol. Atsushi Hiro s.r.o., IČ 
088 98 073, se sídlem Klášterní 54, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice. 
 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

9.  
KBNP d o p o r u č u j e   schválit   záměr   udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a  
povinností  z  nájemní smlouvy uzavřené  dne 12.3.2013, jejímž předmětem je prostor o výměře 77,45 
m2 nacházející se v přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce, který je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č.parc.st. 972, v k.ú. Studánka a obci Pardubice, část obce Studánka ze  spol. IN VINO 
RDD s.r.o., IČ 056 11 075, se sídlem Zelená 297, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na paní  Jitku 
Čúzyovou, IČ 041 99 928 se sídlem Jiřího Potůčka 15, Pardubice - Trnová 530 09. 
 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

10.  
KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e  schválit záměr změny nájemní smlouvy dne 8.4.2016 ve znění dodatku 
č.1 až 3, uzavřené se spol. Galerie Café Pardubice s.r.o., IČ 066 01 596, se sídlem 28. října 152, 535 01 
Přelouč, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání  nacházející se v budově čp. 2876, Sukova 
třída, označené jako objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemcích označených jako stavební 
parcela č.parc.st. 2975 a č.parc.st. 11301, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Změna 
bude spočívat v prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 15 let s tím, že nájemce má opční 
právo na prodloužení  sjednané doby nájmu o 5 let, které musí uplatnit nejpozději jeden rok před 
jejím skončením. 
 
Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.  
KBNP d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej jednotky č. 1312/101, dílna nebo 
provozovna,  nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 
1312, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 
5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech 
domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 
5365/2, id. podílu 300/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  
k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby až po datu 
31.12.2023 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 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
KBNP d  o  p  o  r  u  č  u  j  e  schválit prodej jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna,  nacházející 
se v 1. podzemním podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je 
postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 
5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 
1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. 
podílu 300/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec 
Pardubice,  část  obce  Bílé  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 0 pro, 9 proti, 0 zdrž. 

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

 

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku 
označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, 
Wintrova II, včetně id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího 
na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 411/10000 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Bílé Předměstí Miroslavu Zemkovi,  IČ 662 58 065, se sídlem Boháčova 729, 530 03 Pardubice a to za 
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, 
pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH). 
 

Hlasování komise 8 pro, 1 proti, 0 zdrž. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku 
označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, 
Wintrova II, včetně id. podílu 411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího 
na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 411/10000 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Bílé 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 1 pro, 6 proti, 2 zdrž. 

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

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit prodej  jednotky č. 1313/102, jiný nebytový prostor,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku 
označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, 
Wintrova II, včetně id. podílu 892/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího 
na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 892/10000 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že  
vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem. 

Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

KBNP  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   schválit  prodej jednotky č. 1314/101, jiný nebytový prostor,  nacházející 
se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je postavená  na  pozemku 
označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, 
Wintrova II, včetně id. podílu 424/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího 
na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 424/10000 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že  
vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem. 

Hlasování komise 9 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

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

 

 

 

 

 

V  Pardubicích dne 29.3.2021              

Zapsala : R. Kudrnová tel. 466 859 210  

 

 

Ověřitel podpis 

 
Pavel Hovorka  

 
 

 
Michal Drenko 

 
 

 


