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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  64.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

14.3.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář 
Omluven:  Jitka Severinová 
Host: Milan Bříza  
Ověřovatel zápisu: František Hlubocký 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                
     Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

 
2. Rozpočtové opatření č. 1 MO Pardubice IV na rok 2018 

                             
3. Čerpáni rozpočtu MO Pardubice IV k 28.2.2018 – na stůl 

 
4. Schválení zhotovitele akce „Opravy chodníků  MO Pardubice IV - 2018“  - na stůl 

 
5. Žádost  SDH  Drozdice o dar na dětské rybářské závody 

 
6. Pozemky 

 
7. Různé 

k bodu 1 
 

• rozpočtové opatření č. III. na rok 2018 Statutárního města Pardubic 
• veřejné osvětlení stezky pro cyklisty „ Pardubičky – Černá za Bory 
• rekonstrukce chodníků v Pardubičkách 
• oprava parkoviště v ulici Na Vsi v Černé za Bory 

 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č. 654/64 - III/2018  (4 pro ) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 

2018 a ukládá materiál předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice IV k projednání a schválení. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice IV schválit 
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 dle tabulkové části předložené zprávy.  
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k bodu 3 

Usnesení č. 655/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 28.2. 2018 a bere ji na vědomí. 
 
 

k bodu 4 
 
Usnesení č. 656/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Opravy chodníků MO Pardubice IV - 2018“ firmu: AGROSTAV Pardubice, a.s., 
Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za Bory, IČ: 46506063 
 
 

k bodu 5 
 
Usnesení č. 657/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí SDH  Drozdice a schvaluje věcné 
dary v celkové hodnotě 2 000,-  Kč, které budou pořízeny z rozpočtu MO Pardubice IV 
z kapitoly dary – starosty.  
 

k bodu 6 
6/1 
Usnesení č. 658/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje, IČO 
70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, který žádá o bezúplatný převod 
dle geometrického plánu č. 1404-183/2016 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 
496/17 o výměře 66 m2 v k. ú. Pardubičky (vznik z p. p. č. 496/11), dle geometrického plánu č. 
289-183/2016 nově vzniklých pozemků označených jako p. p. č. 62/7 o výměře 8 m2 (vznik 
z p. p. č. 62/3) a p. p. č. 147/9 o výměře 8 m2 (vznik z p. p. č. 147/1), vše v k. ú. Drozdice. Rada 
s tímto bezúplatným převodem souhlasí. 
 
6/2 
Usnesení č. 659/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti  Darley Company 
s.r.o., IČ 02416051, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, Praha 7, která žádá o prodej 
pozemků označených jako p.p.č.  350/2 o výměře 643 m2, p.p.č. 233/15 o výměře 230 m2 a dle 
geometrického plánu č. 622-1416/2017 nově vzniklých pozemků označených jako p. p. č.  
233/35 o výměře 756 m2 a p.p.č. 233/36 o výměře 172 m2 (vznik z pozemků označených jako 
p. p. č. 233/2 a p. p. č. 233/3), vše v k. ú. Černá za Bory, za účelem scelení pozemků s tím, že 
by žadatel po schválení prodeje zlikvidoval skládky z části p.p.č. 233/15 a z části p.p.č. 233/2 
k.ú. Černá za Bory na své náklady. Rada neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 350/2 v k.ú. 
Černá za Bory, která je využívána jako komunikace a je z ní umožněn přístup na pozemek 
č. 194. S prodejem ostatních pozemků rada souhlasí. 
 
6/3 
Usnesení č. 660/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Nadace pro rozvoj 
města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 
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530 02 Pardubice, která žádá o výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 427/1 o výměře 
34.710 m2, p.p.č. 427/4 o výměře 4.267 m2, vše v k.ú. Nemošice, za účelem přípravy území pro 
zasíťování a zainvestování dle ÚPO na dobu určitou 5 let. Rada s výpůjčkou souhlasí, pokud 
bude v souladu s existencí nájemní smlouvy, která vázne na těchto pozemcích. 
   
6/4 
Usnesení č. 661/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana J.T., který žádá  o prodej 
částí pozemků označených jako p.p.č. 514/60 o výměře cca 289 m2, p.p.č. 514/23  o výměře 
cca 4 m2 a p.p.č. 514/20 o  výměře cca 142 m2, vše v k.ú. Mnětice. Rada s prodejem částí 
pozemků nesouhlasí z důvodu zachování přístupu k dětskému hřišti a zbylé části 
pozemků, které MO Pardubice IV udržuje (seká). Rada doporučuje řešit rozšíření 
posezení výpůjčkou. 
 
 

k bodu 7 
7/1 
Usnesení č. 662/64 - III/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Spolku Nemošice 700, který chce 
postavit máj na pozemku p. č. 453/4 v katastrálním území Nemošice. Rada s umístěním máje 
souhlasí za předpokladu uzavření dohody mezi spolkem a MO Pardubice IV o stavbě a zajištění 
provozní bezpečnosti včetně zklidnění dopravy po dobu kulturní akce.  
 
7/2 
Zajištění  slavnosti – výsadba lípy ke 100. výročí vzniku republiky včetně pamětního kamene 
a perníčků. Slavnost se uskuteční 17.4. 2018 v 15:00 hodin v Pardubičkách u budovy ÚMO 
Pardubice IV. 
 
7/3 
Rada se seznámila s projektem rekonstrukce a přístavby Larischovy vily. Rada doporučuje 
přístavbu situovat do jiné části areálu. Navržená přístavba brání pohledu na vilu ze západní 
strany, tedy z veřejného prostoru.   

 
 

 
 
 

                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
 
 
 
     
Ověřitel:                                                                   František Hlubocký 
      
                                   
V Pardubicích  16.3.2018 
zpracoval : Ing. Jana Růžičková  
 
 


