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Zápis 

 
z 25.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 8.4. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

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

                 Jitka Severinová 

Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 

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

   

 

  Program: 

 

 
k bodu 1 

 

• Videokonference starostů s primátorem 

• Rekonstrukce komunikace v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích 

• Odložení platby místních poplatků 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace-vyhrazeného 

parkovacího místa pro ZTP, ulice Zelená, Pardubice. 

 

3. Schválení zhotovitele akce: „Drozdice-náměstí. Rekonstrukce zpevněné plochy“ (na 

„stůl“). 

4. Schválení zhotovitele akce: „Oprava uličních vpustí MO Pardubice IV - 2020“ 

5. Zrušení investičních akcí: „Vybudování chodníků v ulicích Drozdická a Ke Trati“ 

6. Dodatek č. 1 ke SOD „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a 

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

včetně výkonu autorského dozoru“ 

 

7. Poskytnutí příspěvku pro MŠ Čtyřlístek Pardubičky. 

8. Schválení Obecně závazné vyhláška Statutárního města Pardubic č. ../2020, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

9. Návrh změny termínu zasedání zastupitelstva 

10. Schválení prodeje zbytné zahradní techniky – sekačky značky Kubota 

11. Pozemky  

12. Různé  
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k bodu 2 

Usnesení č. 258/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí a souhlasí se 

zvláštním užíváním místní komunikace spočívající ve zřízení vyhrazeného parkovacího stání 

pro zdravotně tělesně postiženou osobu v ul. Zelená naproti čp. 264, Pardubice.  

 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 259/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 

akce: „Drozdice-náměstí. Rekonstrukce zpevněné plochy“ firmu: Chládek a Tintěra, Pardubice 

a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 

 

 

 

k bodu 4 

Usnesení č. 260/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení jako 

zhotovitele akce: „Oprava uličních vpustí MO Pardubice IV - 2020.“ firmu: AGROSTAV 

PARDUBICE a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ: 465 06 063 

 

 
 

k bodu 5 

Usnesení č. 261/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV ruší realizaci investičních akci včetně zpracování 

projektových dokumentací a autorského dozoru staveb chodníků v rozsahu: 

a) Pardubice – ulice Drozdická. Výstavba chodníku spojující ulici Fidrova s ulicí U Zámečku. 

b) Pardubice – ulice Ke Trati. Výstavba chodníku spojující ulici Fidrova s ulicí U Zámečku. 

 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 262/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

UMO4/1103/2019/OIDHS/No/15 akce: „Zpracování projektových dokumentací na 

vybudování a rekonstrukce chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch v MO 

Pardubice IV“ 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 263/25 -IV/2020 (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 IT programů, výukového materiálu, didaktických pomůcek a textilních 

doplňků a souhlasí s poskytnutím neinvestiční finančního příspěvku ve výši 30.000,-- Kč. 
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k bodu 8 

 

Usnesení č. 264/25 -IV/2020 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem Obecně závazné 

vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, návrh schvaluje a nemá připomínky.  

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá tajemnici do 15.4.2020 usnesení předat 

Magistrátu města Pardubic. 

 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 265/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s možností odložení termínu konání 

zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV a bere ji na vědomí.  

 

 

k bodu 10 

 

 

Usnesení č. 266/25 -IV/2020 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje prodej zbytného majetku – dvou 

sekaček značky Kubota, panu Zdeňku Pochobradskému, trvale bytem Ostrov 75, 

Chroustovice za nabídnutou cenu.  

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá do 20.4. 2020 odboru IDHS připravit 

kupní smlouvu.  

 

 

 

k bodu 11 

 

11/1 

Usnesení č. 267/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.K., který žádá o prodej dle 

geometrického plánu č. 815-183/2019 nově vzniklého pozemku označeného jako 199/26 o 

výměře 35 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 199/1) v k. ú. Nemošice. Rada 

tento prodej schvaluje. 

 

11/2 

Usnesení č. 268/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti PackWay s.r.o., IČO 

25629662, se sídlem Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, která žádá o prodej pozemku 

označeného jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2 v k.ú. Pardubičky: “Cílem odkupu pozemku 

je rozšíření parkovacích míst pro naše zaměstnance, a to s co nejvyšším podílem zelené plochy. 

Rádi bychom zachovali stávající chodník s vjezdem na parkoviště, tj. prostor před vrátnicí a ve 

spolupráci s architektem města bychom vytvořili zelený pás kolem nově vybudovaného 

parkoviště“.  Rada s tímto prodejem nesouhlasí z důvodu prováděné investiční akce v ulici 

Dělnická.  

 

11/3 
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Usnesení č. 269/25 -IV/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Statutárního města Pardubice, 

které  žádá o bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 456/50 o výměře 17 m2, p.p.č. 

539/39 o výměře 186 m2, p.p.č. 539/40 o výměře 443 m2, vše v k.ú. Pardubičky, 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. 

Rada tento převod schvaluje. 

 

 

 

                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                  Jan Procházka 

                           dne: 14.4.2020  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 9.4. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 


