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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

 

Zápis 
 

z 13.  mimořádného jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v 

pondělí dne 19.8. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

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

Petr 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Filip Petr 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
         
             Program: 

 

1. Uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120071166_o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.7.2019 

3. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 , kterou se vydává   Statut města Pardubic- 
- na stůl 

4. Různé 

 
k bodu 1 

Usnesení č. 129/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje pro akci „Nemošice. Výstavba chodníku 
spojující ulici Sportovní a ulicí Příčná“ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
č. Z_S14_12_8120071166, provozovatel-zhotovitel ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se 
sídlem Děčín-Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu, 
který je přílohou této zprávy. 

             
 

k bodu 2 
 
Usnesení č. 130/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 31.7. 2019 a bere ji na vědomí. 
 

 
 

k bodu 3 
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Usnesení č.131/13 - VIII/2019 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s připomínkami k navrženým 
změnám Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic.  

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá úřadu vypracovat koordinované 
stanovisko ke změnám Statutu a předložit jej ke schválení radě. 

 
 

k bodu 4 
4/1 
Usnesení č.132/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost Mateřské školy Čtyřlístek, se sídlem 
Národních hrdinů 8, 530 03 Pardubice, IČO: 75 01 81 44 o poskytnutí neinvestičního finanční 
příspěvku na zakoupení tabletu, DVD přehrávače, IT programů a hraček na školní zahradu a 
souhlasí s poskytnutím neinvestičního finančního příspěvku ve výši 30.000,-- Kč. 
 

 
4/2 
Usnesení č.133/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého Dodatku č.2 smlouvy se 
společností Vodafone Czech Republic a.s., který je přílohou tohoto usnesení, změnu nájemní 
smlouvy s výše uvedenou společností. 
 
 
4/3 
Usnesení č.134/13 - VIII/2019 (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje nákup kalendářů s logem obvodu v počtu 30 
kusů stolních, 15 kusů nástěnných kalendářů a nákup 5 ks knih „Stará Karlovina ve 
vzpomínkách“ od nakladatelství Helios - Jiřího Razkazov, IČ: 13180282.   
 

 
4/4 
Usnesení č.135/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženými žádostmi o změny 
v užívání a vlastnictví pozemků a schvaluje: 

1. Žádost Statutárního města Pardubice o: 
• - nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 103/19 o výměře 1.157 m2, p.p.č. 103/19 

o výměře 1.157 m2, p.p.č. 103/35 o výměře 339 m2, p.p.č. 677/2 o výměře 2.149 m2, 
p.p.č. 2543/2 o výměře 386 m2, p.p.č. 2774/3 o výměře 178 m2, p.p.č. 2774/24 o výměře 
55 m2, st.p.č. 11303 o výměře 14 m2, vše v Pardubice, p.p.č. 451/10 o výměře 25 m2,  
p.p.č. 467/5 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Pardubičky 

• zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 103/19 o výměře 
1.157 m2, p.p.č. 103/19 o výměře 1.157 m2, p.p.č. 103/35 o výměře 339 m2, p.p.č. 
677/2 o výměře 2.149 m2, p.p.č. 2543/2 o výměře 386 m2, p.p.č. 2774/3 o výměře 178 
m2, p.p.č. 2774/24 o výměře 55 m2, st.p.č. 11303 o výměře 14 m2, vše v Pardubice, 
p.p.č. 451/10 o výměře 25 m2, p.p.č. 467/5 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Pardubičky 
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2. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem 
Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, společnost žádá o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 217/1, p.p.č. 217/2, vše v k.ú. 
Pardubičky, v rozsahu geometrického plánu č. 1530-554/2019, za účelem provozování 
stávajícího vodovodního řadu DN 600 a kanalizačního výtlaku PE 225, za cenu 1.000,- Kč 
bez DPH/pozemek. 
 

3. Žádost společnosti Agrostav Pardubice a.s., IČO 46506063, se sídlem Hostovická 231, 
Černá za Bory, 533 01 Pardubice, společnost nabízí k bezúplatnému převodu pozemek 
označený jako 33/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Drozdice do vlastnictví Statutárního města 
Pardubice. 

 
4. Žádost M.M., který žádá  

• o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/23 o výměře 57 m2 v k.ú. Nemošice  
• o prodej nebo nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 50 

m2 v k.ú.  Pardubice  
 
 
4/5 
Usnesení č.136/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí L.S., který žádá o  
•  bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 34/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 37/29 o 

výměře 366 m2, části p.p.č. 34/2 o výměře cca 17 m2, vše v k.ú. Drozdice  
•  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 34/5 o výměře cca 382 m2, p.p.č. 37/15 o 
výměře cca 11 m2, p.p.č. 338/6 o výměře cca 147 m2, vše v k.ú. Drozdice.  
Rada schvaluje výše uvedenou žádost za předpokladu prodeje všech pozemků dle 
znaleckého posudku, nikoli bezúplatným převodem. 
 
 
4/6 
Usnesení č.137/13 - VIII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí M.Ž., který žádá o prodej části 
níže uvedeného pozemku dle varianty 1, 2 nebo 3:  
1.varianta – části pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Černá za Bory  
2.varianta – části pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Černá za Bory  
3.varianta – části pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Černá za 
Bory. Rada neschvaluje prodej výše uvedených pozemků, tyto nejsou určeny k zástavbě 
RD.   
 
 
4/7 
Usnesení č.138/13 - VIII/2019 (4 pro , 0 proti, 1 se zdržel) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí M.P., který žádá o prodej částí 
pozemků označených jako p.p.č. 217/1 o výměře cca 104 m2, p.p.č. 217/2 o výměře cca 594 
m2 a dle geometrického plánu č. 1495-472/2018 o nově vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 
217/14 o výměře 292 m2 (vzniklého z p.p.č. 217/9), vše v k. ú. Pardubičky. Rada tento prodej 
neschvaluje z důvodu složité dopravní situace v lokalitě a nevhodně umístěného 
stavebního záměru na okraji nestabilního svahu. 
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4/8 
Usnesení č.139/13 - VIII/2019 (3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Společenství domu čp. 1722 
Boháčova, Pardubice, IČO 28794567, se sídlem Boháčova 1722, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, které žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 768/15 o výměře cca 
300 m2 v k.ú. Pardubice. Rada s prodejem nesouhlasí, navrhuje záměr odpočinkových 
aktivit řešit výpůjčkou části pozemku. 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                 Mgr. Filip Petr    

                                     dne:    22.8.2019  
               
 
      
 
 
 
 
                                                                
V Pardubicích 21.8. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 

 

 

 

 


