Zápis z 11. schůze komise pro pozemky a reklamu dne 28. 1. 2020
Přítomni: Dušan Stránský, Petr Gloss, Martin Štefka, Michal Koláček, Ondřej Karas, Petr Kotýnek,
Miroslav Šrámek, Lukáš Filip, Hana Demlová, Václav Stříteský, Roman Sodomka, Radek Hejný,
Vítězslav Čapek, Martin Schaffer, Zuzana Kavalírová, Kateřina Skladanová, Miroslav Macela,
Vladimíra Pilná
Omluveni:, Alena Stehnová, Ondřej Jaroš, Miloš Vendolský, Josef Jirout
Nepřítomni: Petr Veselovský Vítězslav Štěpánek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, zástupce
ORS
ověřitel: Hana Demlová
termín další komise: 25.2.2020

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat

(pro 0 , proti 7, zdržel se 3)

Komise
Doporučuje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 409/68 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka XXXXXXXXXXXXX,
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 500,- Kč/rok + DPH v případě, že pozemek
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH za účelem umístění a užívání části přístřešku na auto
včetně umístění 2 stojin u rodinného domu čp. 688 ul. Růženy Vojtěchové.

Přijaté usnesení č. 2

pro 10 , proti 0 , zdržel se 0

Komise
Doporučuje
změnu účelu nájmu pronajaté části pozemku označeného jako p.p.č. 2234/1 o výměře 100 m2 v
k.ú. Pardubice společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, z textu „veřejné sítě mobilních telefonů dle
telekomunikační normy “ na text „veřejné sítě elektronických komunikací a udělení souhlasu s
umístěním a provozováním zařízení jiného provozovatele sítě elektronických komunikací na
předmětu nájmu, a to po předchozím písemném oznámení pronajímateli.

Přijaté usnesení č. 3

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

I. Komise
Doporučuje
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výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín společnosti
NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO 25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, na dobu určitou,
a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce,
za účelem výstavby 12 parkovacích míst a vjezdu na parkoviště v rámci akce „Pardubice, Semtín –
Novostavba parkoviště pro zaměstnance fy NAPA TRUCKS spol. s r.o.“
II. Komise
Doporučuje
odkoupení stavby parkovacích míst a vjezdu vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č.
210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín, z vlastnictví společnosti NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO
25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za
kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního
úřadu na výše uvedenou stavbu.

č. 4
Návrh usnesení nebyl přijat
Komise
Doporučuje

(pro 0 , proti 9 , zdržel se 1)

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 986/21 o výměře 665 m2 v k.ú. Pardubice společnosti
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12
Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání zpevněné plochy a
objektů s materiály sloužící pro údržby komunikací umístěných na pozemku.
Výpůjčka je poskytována v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. 12. 2013.
Přijaté usnesení

(pro 9 , proti 0 , zdržel se 1)

Komise
Doporučuje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 986/21 o výměře 665 m2 v k.ú. Pardubice společnosti
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,
za nájemné ve výši 400,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání zpevněné
plochy a objektů s materiály sloužící pro údržby komunikací umístěných na pozemku.

Přijaté usnesení č. 5

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

I. Komise
Doporučuje
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výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a částí pozemků označených jako
p.p.č. 117/21 o výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o výměře 66 m2, p.p.č.
139/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3735 o výměře 391
m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.,
IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do
dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav na výše uvedených pozemcích z vlastnictví
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce,
za účelem stavby rekonstrukce a prostorové úpravy komunikace a křižovatky a uložení dešťové
kanalizace v rámci akce „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová, s.r.o. a bytových domů III sestry –
lokalita Pardubice-Trnová“ za podmínky doložení písemného souhlasu společnosti Vodovody a
kanalizace a.s., IČO 60108631.
II. Komise
Doporučuje
převod vybudovaných stavebních úprav komunikace a křižovatky a dešťové kanalizace na pozemku
označené jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 117/21 o
výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o výměře
11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, p.p.č.
3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING,
a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do vlastnictví
statutárního města, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního
souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy.

Přijaté usnesení č. 6

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1037/5 v k.ú. Svítkov v rozsahu
geometrického plánu č. 2009, 487-2/2019, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívajícího v
provozování kabelového vedení NN v rámci stavby „Pce, Pražská, 47/5 – knn – FUERTES - č. IV-122016938/VB/003“ za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč/bm+DPH.

Přijaté usnesení č. 7

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č.
52/10, p.p.č. 52/26, p.p.č. 71/59, p.p.č. 71/61, p.p.č. 71/62, p.p.č. 450/1, p.p.č. 450/2, p.p.č. 456/2,
p.p.č. 539/30, vše v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu
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strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti,
vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního
města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým
plánem č. 1543-002/2019.

Přijaté usnesení č. 8

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích označených jako p.p.č.
456/5, p.p.č. 539/7, vše v k.ú. Pardubičky v rozsahu geometrického plánu č. 1543-002/2019 ve
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré
Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu
silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch
statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské
sítě, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a
právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, za jednorázovou
náhradu ve výši 180,- Kč/bm.

č. 9

Návrh usnesení bod I. nebyl přijat
I. Komise
Doporučuje

( pro 0 , proti 10 , zdržel se 0)

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/37, vše v
k.ú. Studánka (v rozsahu geometrického plánu č. 1305-409/2019) ve prospěch společnosti UPC Česká
republika, s.r.o., IČO 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, spočívajícího v
provozování stávající inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč/pozemek + DPH.
Přijaté usnesení bod II.

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

II. Komise
Doporučuje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/37, vše v
k.ú. Studánka (v rozsahu geometrického plánu č. 1305-409/2019) ve prospěch společnosti UPC
Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000,
spočívajícího v provozování stávající inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši 200,Kč/bm+DPH.
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č. 010
Návrh usnesení bod I. nebyl přijat
I. Komise
Doporučuje

pro 0 , proti 10 , zdržel se 0

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 37/3, vše v k.ú.
Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 751-945/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ
53002, spočívající v provozování stávající kanalizace DN 400, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,Kč/pozemek + DPH.
Přijaté usnesení bod II.
II. Komise
Doporučuje

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 37/3, vše v k.ú.
Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 751-945/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014,
PSČ 53002, spočívající v provozování stávající kanalizace DN 400, za jednorázovou náhradu ve výši
100,- Kč/bm + DPH u pozemku označeného jako p.p.č.35/4 v k.ú. Ohrazenice a ve výši 300,- Kč/bm
+ DPH u pozemku označeného jako p.p.č.37/3 v k.ú. Ohrazenice.

č. 011
Návrh usnesení bod I. nebyl přijat
I. Komise
Doporučuje

pro 0 , proti 10 , zdržel se 0

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1778/52 a p.p.č. 1778/23, vše v
k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9246-957/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ
53002, spočívajícího v provozování stávajícího vedení kanalizace DN 800, za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000,- Kč/pozemek + DPH.
Přijaté usnesení bod II.
II. Komise
Doporučuje

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1778/52 a p.p.č. 1778/23, vše
v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9246-957/2019 ve prospěch společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí,
Teplého 2014, PSČ 53002, spočívající v provozování stávající kanalizace DN 800, za jednorázovou
náhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH.
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č.12
Návrh usnesení bod I. nebyl přijat
I. Komise
Doporučuje

pro 0 , proti 10 , zdržel se 0

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 200/26, p.p.č. 200/27, vše v
k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 753-973/2019 ve prospěch společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ
53002, spočívající v provozování stávajícího vodovodu PVC d 110, za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč/pozemek + DPH.
Přijaté usnesení bod II.
II. Komise
Doporučuje

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 200/26, p.p.č. 200/27, vše v
k.ú. Ohrazenice v rozsahu geometrického plánu č. 753-973/2019 ve prospěch společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí,
Teplého 2014, PSČ 53002, spočívající v provozování stávajícího vodovodu PVC d 110, za
jednorázovou náhradu 100,- Kč/bm+DPH.

Přijaté usnesení č. 13

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako st.p.č. 146 v k.ú.
Trnová, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníka pozemku, a pro každého dalšího vlastníka
pozemku označeného jako st.p.č. 247, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v k.ú. Trnová za
podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem.

Přijaté usnesení č. 14

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemku označeného jako p.p.č.
525/4 v k.ú. Ohrazenice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět
umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a
vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi,
resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako
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vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým
plánem č. 709-1357/2018.

Návrh usnesení č. 015 byl stažen

Komise
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.

Návrh usnesení č. 016 byl stažen

Komise
Doporučuje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 363 m2, p.p.č. 1212/1o výměře cca
96 m2 (nezatížené souborem veřejného osvětlení, a to včetně ochranného pásma veřejného
osvětlení), vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 ve výši 800,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
uvedených částí pozemků, žadatelem. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572,
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
pozemcích.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
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Přijaté usnesení č. 17

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
budoucí prodej a prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú.
Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat
do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra
výše uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku,
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy o výpůjčce na předmětný pozemek s
Mateřskou školou Doubek Pardubic-Svítkov a Lány na Důlku, IČO 75018225, a po nabytí právní
moci územního rozhodnutí na stavbu rodinného domu umístěného na pozemcích označených jako
p.p.č. 958/4 a p.p.č. 963/2 v k.ú. Svítkov . Se žadateli bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
kupní.

Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat

(pro 6, proti 2, zdržel se 2)

Komise
Doporučuje
prodej části p.p.č. 1489/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení
ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.

Přijaté usnesení č. 19

(pro 9, proti 0, zdržel se 1)

Komise
Doporučuje
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 672/14 o výměře cca 51 m2, p.p.č. 699/1 o výměře cca
1 m2, vše v k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za
nájemné ve výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemků jako zahrady.
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Přijaté usnesení č. 20

(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

I. Komise
Doporučuje
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 190/1 o výměře cca 166 m2, p.p.č. 995/1 o výměře cca
22 m2, vše v k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za
nájemné 35,- Kč/m2 /rok za účelem užívání pozemku jako zahrada.
II. Komise
Doporučuje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 190/1 o výměře cca 166 m2, p.p.č. 995/1 o výměře
cca 22 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadateli. Žadatelé uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
statutární město Pardubice.

Návrh usnesení č. 021 byl stažen

I. Komise
Doporučuje
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako
p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 (mimo části nezatížené
souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Pardubice společnosti PSN
s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za nájemné pro
podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních
zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění, ve
výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH za
podmínky koordinace dopravního řešení s investiční akci "OKOLÍ DOMU HUDBY V PARDUBICÍCH" a za
podmínky dokončení stavby parkovacího domu do 5 let ode dne schválení změny územního plánu
města Pardubic.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne schválení změny územního plánu
města Pardubic v této lokalitě do doby vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu
parkovacího domu, nejdéle však na dobu 5 let ode dne schválení změny územního plánu města
Pardubic. Před uzavřením nájemní smlouvy bude předmětná část pozemku označeného p.p.č. 316/13
v k.ú. Pardubice vyjmuta z užívání městského obvodu Pardubice I.
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II. Komise
Doporučuje
budoucí prodej a následný prodej pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí
pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 (mimo
části nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Pardubice
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se
sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
pozemcích.
Kupní cena bude ponížena o uhrazené nájemné stanovené v nájemní smlouvě na nájem pozemku
označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o
výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2, vše v k.ú. Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu
parkovacího domu a po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO 24729035, na pozemek označený jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice a po vkladu práv
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 22

Návrh usnesení bod I.-IV. nebyl přijat

( pro 0 , proti 9 , zdržel se 1)

I. Komise
Doporučuje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85
m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9,
Žižkov, 130 00 Praha 3,
na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav na výše uvedeném
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření
smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav chodníku včetně přilehlé zeleně a vybudování
sjezdu na st.p.č. 187 k.ú. Rosice nad Labem v rámci akce „Bytový dům, Generála Svobody, Rosice nad
Labem“. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena podmínka, že na kabelovém vedení a 1 od stožárů
veřejného osvětlení nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště
a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby, soubor veřejného osvětlení bude po dobu stavby
nepřetržitě přístupné pro zajištění jeho správy a údržby.
II. Komise
Doporučuje
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odkoupení stavebních úprav chodníku a sjezdu vybudovaných na částech pozemků označených jako
p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, z
vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3,
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu
či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy.
III. Komise
Doporučuje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 319/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rosice nad Labem,
společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách
pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví
statutárního města Pardubice v platném znění, ve výši 300,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem výstavby a užívání částí parkovacích
míst k budoucímu objektu na st.p.č. 187 k.ú. Rosice nad Labem.
IV. Komise
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 319/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se
sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Žadatel
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností spol.
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy
do katastru nemovitostí.

Přijaté usnesení bod V. – VI.
V. Komise
Doporučuje

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 110
m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9,
Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav
na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5
let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav chodníku včetně přilehlé
zeleně a vybudování sjezdu na st.p.č. 187 k.ú. Rosice nad Labem v rámci akce „Bytový dům,
Generála Svobody, Rosice nad Labem“. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena podmínka, že na
kabelovém vedení a 1 od stožárů veřejného osvětlení nebude uskladněn stavební materiál ani zde
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nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby, soubor
veřejného osvětlení bude po dobu stavby nepřetržitě přístupné pro zajištění jeho správy a údržby.
VI. Komise
Doporučuje
odkoupení stavebních úprav chodníku a sjezdu vybudovaných na částech pozemků označených
jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, z
vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3,
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy.

Přijaté usnesení č. 23

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části pozemku označeného jako
p.p.č. 131/29 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Žadatel uhradí náklady na
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
Pardubice.
Návrh usnesení č. 024 byl stažen

I. Komise
Doporučuje
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 1720/1 o výměře cca 92 m2, p.p.č. 1722/4 o výměře
cca 2.688 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města
Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 770,- Kč/m2.
Výměra výše uvedených částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
Kupní smlouva bude uzavřena až po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.
II. Komise
Doporučuje
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 1720/1 o výměře cca 92 m2, p.p.č. 1722/4 o výměře
cca 2.688 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města
Pardubice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2002-20/2019 ze dne 18. 11. 2019 a č.
2003-21/20019 ze dne 20. 11. 2019 o ceně v čase a místě obvyklé ve výši 250,-Kč/m2. Výměra výše
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uvedených částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
Kupní smlouva bude uzavřena až po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.
III. Komise
Doporučuje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2632/10 o výměře cca 250 m2, v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
č. 25

Návrh usnesení body I. – III. nebyl přijat

(pro 0 , proti 10 , zdržel se 0)

I. Komise
Doporučuje
směnu pozemků označených jako jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 539/17 o výměře
1.477 m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 539/24 o
výměře 1.360 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 104 o
výměře 121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice (celkem 12.439 m2) ve vlastnictví statutárního města
Pardubice za pozemky označeného jako:
p.p.č. 25/2 o výměře 457 m2, p.p.č. 350/1 o výměře 11.407 m2, p.p.č. 350/3 o výměře 2.726 m2,
p.p.č. 377/1 o výměře 7.077 m2, p.p.č. 377/2 o výměře 3.763 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, p.p.č. 839 o
výměře 5.912 m2, p.p.č. 849 o výměře 27.032 m2, vše v k.ú. Starý Mateřov, ve
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
nebo
p.p.č. 344/6 o výměře 2.101 m2 v k.ú. Staré Čívice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních a předkupních práv váznoucích na pozemcích
ve vlastnictví žadatelů.
(z nabízených pozemků nutno vybrat výměru odpovídající požadovaným městským pozemkůmžadatelé nenabízí jako celek)
II. Komise
Doporučuje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 539/17 o
výměře 1.477 m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 539/24
o výměře 1.360 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 104 o
výměře 121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice (celkem 12.439 m2) z vlastnictví statutárního města Pardubice
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
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III. Komise
Doporučuje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 25/2 o výměře 457 m2, p.p.č. 350/1 o výměře
11.407 m2, p.p.č. 350/3 o výměře 2.726 m2, p.p.č. 377/1 o výměře 7.077 m2, p.p.č. 377/2 o výměře
3.763 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, p.p.č. 839 o výměře 5.912 m2, p.p.č. 849 o výměře 27.032 m2, vše v
k.ú. Starý Mateřov, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. 344/6 o výměře 2.101 m2, z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. Smlouva o bezúplatném převodu bude
uzavřena po výmazu zástavních a předkupních práv váznoucích na pozemcích.
(z nabízených pozemků nutno vybrat výměru odpovídající požadovaným městským pozemkůmžadatelé nenabízí jako celek)
Přijaté usnesení bod IV.
IV. Komise
Doporučuje

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

prodej pozemků označených jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 539/17 o výměře 1.477
m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 539/24 o výměře
1.360 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 104 o výměře
121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice (celkem 12.439 m2) z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelé uhradí náklady na
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
Pardubice.
Návrh usnesení bod V. nebyl přijat
V. Komise
Doporučuje

(pro 0 , proti 10 , zdržel se 0)

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 25/2 o výměře 457 m2, p.p.č. 350/1 o výměře 11.407
m2, p.p.č. 350/3 o výměře 2.726 m2, p.p.č. 377/1 o výměře 7.077 m2, p.p.č. 377/2 o výměře 3.763
m2, vše v k.ú. Staré Čívice, p.p.č. 839 o výměře 5.912 m2, p.p.č. 849 o výměře 27.032 m2, vše v k.ú.
Starý Mateřov, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. 344/6 o výměře 2.101 m2, z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města a po výmazu
zástavních a předkupních práv váznoucích na pozemcích.
(z nabízených pozemků nutno vybrat výměru odpovídající požadovaným městským pozemkůmžadatel nenabízí jako celek)
Přijaté usnesení č. 26

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

I. Komise
Doporučuje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2 a částí pozemků označených jako
p.p.č. 117/27 o výměře cca 40 m2, p.p.č. 117/22 o výměře cca 27 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví
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statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243,
se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Komise
Doporučuje
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře cca 54 m2, p.p.č. 117/16 o
výměře cca 118 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO
05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního
města Pardubice za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě
obvyklé povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků.
Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětných
pozemcích.

Návrh usnesení č. 27 byl stažen

I. Komise
Doporučuje
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1684/34 o výměře 786 m2, p.p.č. 1684/35 o výměře 269
m2, p.p.č. 1723/1 o výměře 7.295 m2, p.p.č. 1724/21 o výměře 5.152 m2, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 2001-19/2019 ze dne 18. 11. 2019 o ceně v čase a místě obvyklé ve výši 250,Kč/m2.
Kupní smlouva bude uzavřena až po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.
II. Komise
Doporučuje
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 1723/1 o výměře cca 1.820 m2, p.p.č. 1724/21 o
výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního
města Pardubice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2001-19/2019 ze dne 18. 11.
2019 o ceně v čase a místě obvyklé ve výši 250,-Kč/m2. Výměra výše uvedených částí pozemků bude
upřesněna geometrickým plánem.
Kupní smlouva bude uzavřena až po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.
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Přijaté usnesení č. 28

(pro 10 , proti 0 , zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře 65 m2, p.p.č. 117/10 o výměře 55 m2,
vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.966-72/19 ze dne 11. 11.
2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 117/9 v k.ú. Staré Čívice a ve výši
80,-Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 117/10 v k.ú. Staré Čívice .

Přijaté usnesení č. 29

(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemku označeného jako
p.p.č. 716/25 o celkové výměře 39 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, , do
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 2747/1/2020 ze dne 7. 1. 2020 ve výši 900,- Kč/m2.

Přijaté usnesení č. 30

(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemků označených jako
p.p.č. 1107/102 o celkové výměře 237 m2, p.p.č. 3867/12 o celkové výměře 375 m2, vše v k.ú.
Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2747/1/2020 ze dne 7. 1. 2020
ve výši 550,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 1107/102 v k.ú. Pardubice a ve výši 250,Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3867/12 v k.ú. Pardubice.

Přijaté usnesení č. 31

(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
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odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/24 vzhledem k celku pozemku označeného jako
p.p.č. 2741/5 o celkové výměře 10 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 2747/1/2020 ze dne 7. 1. 2020 ve výši 900,- Kč/m2
Návrh usnesení č. 32 nebyl přijat

(pro 0, proti 10, zdržel se 0)

Komise
Doporučuje
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1303 o výměře 1.368 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic z
vlastnictví společnosti FP majetková a.s., IČO 24743364, se sídlem Praha 9 – Libeň, Podvinný mlýn
2283/18, PSČ 19000, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou
žadatelem ve výši 60,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z
rozpočtu města.

Přijaté usnesení č. 33

(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

I. Komise
Doporučuje
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3684/6 o výměře 119 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38
m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města
Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20
ze dne 15. 1. 2020 ve výši 86,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/6 v k.ú. Pardubice a
ve výši 474,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/7 v k.ú. Pardubice.
II. Komise
Doporučuje
odkoupení stavby komunikace na pozemcích označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 m2,
p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví
statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 ve výši 1.011,- Kč/m2.

Návrh usnesení č. 34 nebyl přijat

(pro 0, proti 7, zdržel se 3)

Komise
Doporučuje
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění,
váznoucího na pozemku označeného jako p.p.č. 111/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Ohrazenice ve
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
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Přijaté usnesení č. 35

(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

Komise
Schvaluje
znění výroční zprávy o své činnosti v roce 2018 a v roce 2019.

Ověřeno dne: 3.2.2020
Dušan Stránský v.r.
Hana Demlová v.r.

Zapsala:
Vladimíra Pilná

(Jména jsou uváděna bez titulů)
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