
Zápis 

 
z 54. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 25.4. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing. Leoš Příhoda, František Hlubocký 

 

Ověřovatel zápisu: František Hlubocký 

 

Omluven: Jan Procházka, Mgr. Filip Petr 

 

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

 

 

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Schválení změny směrnice č. 3/2015 – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice IV-dodatek č. 2/2022 

3. Schválení uzavření Příkazní smlouvy o zajištění úkolů zaměstnavatele v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která nahrazuje Smlouvu o 

obstarání záležitostí uzavřené dne 2. 9. 2002 a Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2014 s firmou 

QUARD7, v.o.s. 

4. Pověření Mgr. N. Peterové, tajemnice úřadu, k provedení úkonů jménem MO Pardubice 

IV dle správního řádu 

5. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Oprava místní komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“. 

6. Schválení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava 

místní komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“. 

7. Schválení členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: Oprava místní 

komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“. 

8. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Černá za Bory. Výstavba přidruženého pruhu místní komunikace v ulici Na 

Vsi“. 

9. Schválení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Černá za 

Bory. Výstavba přidruženého pruhu místní komunikace v ulici Na Vsi“. 

10. Schválení členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Černá za Bory. 

Výstavba přidruženého pruhu místní komunikace v ulici Na Vsi“. 

11. Zřízení platebního terminálu 

12. Pozemky 

13. Různé  



                             k bodu 1 

Bez příspěvku.  

 

 

k bodu 2 

Usnesení č. č. 570/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila změnu směrnice č. 3/2015 – 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV a to formou dodatku 

č. 2/2022, který je přílohou této zprávy.      

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 571/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o zajištění úkolů 

zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která 

nahrazuje Smlouvu o obstarání záležitostí uzavřené dne 2. 9. 2002 a Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 

2014 s firmou QUARD7, v.o.s., a je přílohou této zprávy.  

 

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 572/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV pověřuje Mgr. Naděždu Peterovou, tajemnici Úřadu 

městského obvodu Pardubice IV, ve smyslu ust. § 30, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, v platném znění, aby v plném rozsahu jednala a činila úkony jménem Městského obvodu 

Pardubice IV, IČ 00274046, se sídlem Bokova 315, 530 03 Pardubice ve všech správních řízení 

v rámci kterých Městský obvod Pardubice IV vystupuje jako účastník řízení, aby žádala správní 

orgány o vyjádření, osvědčení a sdělení ve smyslu části čtvrté správního řádu. Dále aby v rámci 

správních řízení z výše uvedeného titulu podávala za městský obvod vyjádření, připomínky či 

žádosti o závazná stanoviska. Dále Rada městského obvodu Pardubice IV pověřuje tajemnici 

ÚMO Pardubice IV zastupovat v nepřítomnosti starostu při jednání orgánů Statutárního města 

Pardubice. Toto pověření trvá do odvolání. 

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 573/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“. 

 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 574/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Oprava místní komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“. 

 



 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 575/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníka komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace 

ulice Zemědělská v Mněticích“. 

 

 

k bodu 8 

 

Usnesení č. 576/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu „Černá za Bory. Výstavba přidruženého pruhu místní 

komunikace v ulici Na Vsi“. 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 577/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Černá za Bory. Výstavba přidruženého pruhu místní komunikace v ulici Na 

Vsi“. 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 578/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníka komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Černá za Bory. Výstavba 

přidruženého pruhu místní komunikace v ulici Na Vsi“. 

 

k bodu 11 

 

Usnesení č. 579/54 -IV/2022 (3 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu 

týkající se zavedení plateb prostřednictvím platebních karet – platební terminál a 

schvaluje zavedení platebního terminálu na ÚMO Pardubice IV.  

2. Rada městského obvodu Pardubice IV na základě doporučení Finančního výboru MO 

Pardubice IV souhlasí s výběrem platebního terminálu od bankovní instituce ČSOB, a.s. 

 

 

k bodu 12 

 

Pozemky 

 

Usnesení č. 580/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti Reklamní servis RS, spol. 

s r.o., IČO 49287541, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice-Staré Město, 530 02 



Pardubice, která žádá o poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení 

na pozemcích a stavbách města za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 (u smluv na území MO 

Pardubice IV). 

 

 

Usnesení č. 581/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, která žádá o 

zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č.  83/20, p.p.č. 501/1, p.p.č. 451/22, p.p.č. 512/14, p.p.č. 458/59, vše v 

k.ú. Mnětice, za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci investiční akce 

„Mnětice PA:0726 obnova NN“. 

 

Usnesení č. 582/54 -IV/2022 (3 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí pana R.K, který žádá o prodej 

pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše 

v k.ú. Pardubičky. 

Důvod nesouhlasu: Pozemek je v současnosti pronajat panu Felgrovi, který má ve svém vlastnictví 

objekt umístěný na jednom z požadovaných pozemků.  

 

 

Usnesení č. 583/54 -IV/2022 (3 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí pana P.M., který žádá o prodej části 

pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Černá za Bory. 

Důvod nesouhlas: RMO Pardubice IV souhlasí v plném rozsahu s vyjádřením OHA.  

 

 

Usnesení č. 584/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí paní O.T., která žádá o prodej částí 

pozemků označených jako p.p.č. 4501/22 o výměře cca 8 m2, p.p.č. 501/1 o výměře cca 1 m2, 

vše v k.ú. Mnětice. 

 

 

Usnesení č. 585/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Statutárního města Pardubice, zast. 

OMI, jenž žádá o bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 539/44 o výměře 82 m2 

(dle GP č. 1657-199/2021 p.p.č. 539/44 o výměře 57 m2 a p.p.č. 539/47 o výměře 25 m2), části 

pozemku označeného jako p.p.č. 539/10 o výměře 3.049 m2 (dle GP č. 1657-199/2021 p.p.č. 

539/45 o výměře 2.570 m a p.p.č. 539/46 o výměře 479 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, 

do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 

 



Usnesení č. 586/54 -IV/2022 (3 proti) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí M.H., v zastoupení K.D., který žádá o 

směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 507/1 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Pardubice, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice za část pozemku označeného jako p.p.č. 619 o výměře 

cca 93 m2 ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 tohoto pozemku o celkové výměře 1.127 

m2, v k.ú. Nemošice (ve vlastnictví žadatele) 

Důvod nesouhlasu: RMO Pardubice IV požaduje směnit celý spoluvlastnický podíl pana Holečka 

pozemku označeného jako p. č. 619 v k.ú. Nemošice.  

 

k bodu 13 

Různé 

bod 13/1 

Usnesení č. 587/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatelky, kterou je 

paní J.R. a souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace spočívající ve zřízení 

vyhrazeného parkovacího stání pro zdravotně tělesně postiženou osobu v ul. Zelená před čp. 

200, Pardubice. 

 

bod 13/2 

Usnesení č. 588/54 -IV/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala „Výzvu k nominaci zástupce do pracovní 

skupiny“ ze dne 22. 4. 2022 zaslanou Magistrátem města Pardubic, Odbor hlavního architekta, 

oddělení územního plánování, a schvaluje pro tyto účely jako zástupce Městského obvodu 

Pardubice IV pana Ing. Leoše Příhodu a pana Jana Procházku. 

 

 

Ing. L. Příhoda – vybudování stezky od Černé za Bory do Drozdic – vedeno jednání s ostatními 

členy rady 

Ing. L. Příhoda – umístění radaru v obci Drozdice – vedeno jednání s ostatními členy rady 

 

 

Jednání skončeno:  17:30 hod 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

 

ověřovatel:     František Hlubocký                dne: 29.4.2022 

 

V Pardubicích dne 29.4. 2022 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice ÚMO Pardubice IV 


