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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

 

Zápis 
 

ze 14.  mimořádného jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v 

pondělí dne 2.9. 2019 ve 14:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr 

Omluven: Ing. Leoš Příhoda 

Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 

         

 

 

 

             Program: 

1. Schválení zhotovitele akce „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a 

rekonstrukce chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV 

včetně výkonu autorského dozoru“ – na stůl 

2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30. 6. 2019 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 MO Pardubice IV na rok 2019 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

(dále též „Statut“). 

5. Návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

6. Různé 

 

 

k bodu 1 

Usnesení č. 140/14 - IX/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 

akce: Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, místních 

komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru firmu 

Jiří Stránský, Projekce dopravních staveb, 533 52 Staré Hradiště 142, IČ: 40129942. 
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k bodu 2 
 
Usnesení č. 141/14 - IX/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o hospodaření Městského 

obvodu Pardubice IV k 30. 6. 2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, bere ji na vědomí 

a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV. 

 

 

 

k bodu 3 
 
Usnesení č.142/14 - IX/2019 (4 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 

2019 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. 3 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  

 

 
 

k bodu 4 
 
Usnesení č.143/14 - IX/2019 (4 pro) 

1. Rada MO Pardubice IV projednala návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou 

se vydává Statut města Pardubic, v předloženém rozsahu a souhlasí s jejím znění 

s těmito připomínkami: 

a) nesouhlasí s úpravou čl. 23 odst. 2, kde požaduje ponechat lhůtu 30 dnů, 

b) nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 24 odst. 2 a požaduje ponechat znění tohoto 

článku v původním znění, 

c) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, 

požaduje tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící 

v pasportu zeleně do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních 

prostředků  
d) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 

vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

e) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat 

tento bod v původním znění, 

f) nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 25 odst. 9 a požaduje ponechat tento článek 

v původním znění, 

g) navrhuje v čl. 15 odst. 2 písm. g) na konci věty za čárkou doplnit „v souladu se 

zvláštním právním předpisem“ a do poznámky pod čarou přidat odkaz na zákon 

č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, 

h) navrhuje v čl. 15 odst. 2 vypustit písmeno j), 

i) navrhuje nový text čl. 20 odst. 4 a to: „Primátor svolává ke koordinaci výkonu 

samostatné působnosti ve městě jednání se starosty městských obvodů dle potřeby 

nebo na základě požadavků starostů městských obvodů.“, 

j) navrhuje v čl. 21 odst. 1 opravit překlep ve druhém slově – Pardubice, 

k) navrhuje v čl. 25 na konci odst. 4 text „schválí zastupitelstvo městského obvodu“ 

nahradit textem „schválí rada městského obvodu“, 

l) navrhuje v čl. 25 odst. 13 v textu opravit číslici 26 odst. 1 na „25 odst. 1“, 
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m) navrhuje v příloze č. 1 odst. 7 písm. b) vložit do odst. 1 jako písm. g) a dosavadní 

písm. g) v odst. 1 přejmenovat na písm. h), 

n) navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 7 písm. i), 

o) navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 8 písm. g), 

p) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě 

záměru města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má 

městský obvod, do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich 

užívání.“, 

q) navrhuje v příloze č. 1 do bodu 7 doplnit nová písmena: 

xx)  vyjadřují se k optimalizaci sítě škol a školských zařízení na území svého 

obvodu, zejm. s ohledem na zajištění podmínek pro plnění povinné školní 

docházky, 

xx)  projednávají s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení na svém 

území a s příslušnými pracovníky magistrátu: 

- koncepci rozvoje, 

- požadavky na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně 

vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 

xx) pořádají kulturní, sportovní, vzdělávací, výchovné a společenské akce na 

základě rozhodnutí orgánů městského obvodu, 

xx)  zajišťují prezentaci městského obvodu prostřednictvím vydávání zpravodaje či 

jiné obdobné tiskoviny. 

r) navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce, 

s) k ostatním navrhovaným úpravám nemá připomínek. 

 

2. Rada MO Pardubice IV ukládá tento materiál předložit k projednání na nejbližší 

zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV. 

 

 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č.144/14 - IX/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu VI. veřejného 

zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 23.9.2019 

 

 

 
k bodu 6 

 
Usnesení č.145/14 - IX/2019 (4 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV provedla kontrolu nápravných opatření, které uložil 

Kontrolní výbor a konstatuje, že již zápis z V. zasedání zastupitelstva byl bez vad. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá starostovi tuto informaci předložit na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. 

 
 

• Rada vyjadřuje pochvalu za rychlé řešení obnovy průjezdního profilu v ul. K Pustinám ve 

Staročernsku pracovníkům Odboru investic, dopravy a hospodářské správy Ing. Tereze 

Hybské a Stanislavu Novákovi. 
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• Rada se seznámila se stavem místní komunikace – ulice Zemědělská v Mněticích. Tato 

rekonstrukce vozovky bude zařazena do plánu projekčních prací na další období. 

 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                        Jan Procházka 

                                       dne:  9.9.2019 

 

               

 

      

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin. 

 

                                                                

V Pardubicích 3.9. 2019 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 

 

 

 

 

 

 

 

 


