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Zápis 

 
z 48.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 8.11. 2021 v 16:30 hod. v OD Mnětice 

 

 

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

 

Omluven:  Ing. Petr Heřmanský 

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Filip Petr 

Jednání zahájila a řídila Jitka Severinová, členka Rady městského obvodu Pardubice IV. 

 

 

Program: 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Dárky jubilantům v roce 2022 

3. Příspěvek na nákup balíčků na mikulášskou nadílku pro mateřské školy v Městském 

obvodu Pardubice IV 

4. Změna Pravidel hospodaření sociálního fondu MO Pardubice IV 

5. Návrh rozpočtového opatření č.6 na rok 2021- na stůl 

6. Schválení nájemní smlouvy a nájemce na pronájem nebytových prostor v domě čp. 139 

v Mněticích 

7. Pozemky 

8. Různé 

 

k bodu 1 

Nebyly předloženy žádné zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními. 

 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 492/48 -XI/2021 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala zprávu o poskytnutí narozeninových balíčků 

jubilantům v Městském obvodu Pardubice IV, kteří v r. 2022 roce oslaví 85., 90. až 99. 

narozeniny a souhlasí s nákupem balíčku v hodnotě 300 Kč a květin v hodnotě 120 Kč. 

Ostatním jubilantům, kteří oslaví 80 let bude zaslána gratulace. Pro jubilantky, které oslaví 

100let a 101let, souhlasí s nákupem balíčku v hodnotě 800 Kč a květiny v částce 200 Kč.  
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k bodu 3 

Usnesení č. 493/48 -XI/2021 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala poskytnutí dárkových balíčků na mikulášské 

nadílky, které proběhnou v mateřských školách v Městském obvodu Pardubice IV v prosinci 

2022 a schvaluje poskytnutí mikulášských balíčků dětem z mateřských škol v Městském 

obvodu Pardubice IV v celkové hodnotě podle aktuálně schváleného rozpočtu na rok 2022 

v době nákupu v roce 2022 z položky Mikulášská nadílka – dárkové balíčky (§ 3421, pol. 5194) 

v kapitole 33 – Školství, mládež a tělovýchova. 

 

k bodu 4 

 

K předložené zprávě podala na dotazy radních potřebné informace tajemnice ÚMO Pardubice 

IV a následně požádala o hlasování.  

 

Usnesení č. 494/48 -XI/2021 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s novými Pravidly hospodaření sociálního 

fondu MO Pardubice IV, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, s návrhem souhlasí a 

ukládá materiál předložit ke schválení Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV.  

 

k bodu 5 

Usnesení č. 495/48 -XI/2021 (3 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok    

2021 a na základě pravomoci, svěřené jí Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice IV 

usnesením č. 83/XI-XII/2020 bod 2. a) ze dne 21. 12. 2020, schvaluje toto rozpočtové 

opatření dle tabulkové části předložené zprávy. 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV ukládá materiál předložit na vědomí Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice IV na jeho nejbližším zasedání. 

 

 

k bodu 6 

Usnesení č. 496/48 -XI/2021 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor 

v domě čp. 139 v Mněticích pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných 

hasičů Mnětice. 

 

k bodu 7 

Pozemky 

 

Usnesení č. 497/48 -XI/2021 (3 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV revokuje usnesení č. 467/45-IX/2021 ze dne 6.9.2021, 

týkající se výpůjčky části pozemků p. č 25/1 a 341/13 v k.ú. Černá za Bory. 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Dopravní podnik 

města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, 

PSČ 53220, která žádá o výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 25/1 o výměře 5 

m2, p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, za účelem umístění a provozování 

zastávkového přístřešku MHD. Rada výpůjčku schvaluje. 
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Usnesení č. 498/48 -XI/2021 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala žádost J.F., který žádá o nájem 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, za účelem užívání pozemků pro rekreaci -zahrada s rekreační chatkou a s nájmem 

souhlasí. 

 

Usnesení č. 499/48 -XI/2021 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala žádost společnosti Cognus Solutions, s.r.o., 

IČO 02845474, se sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha, která žádá o směnu níže uvedených 

nemovitostí: 

-pozemky označené jako p.p.č. 150/1 o výměře 12.566 m2, p.p.č. 150/4 o výměře 4.497 m2, 

p.p.č. 160/8 o výměře 11.228 m2, p.p.č. 160/14 o výměře 3.124 m2, p.p.č. 176/1 o výměře 

4.465 m2, p.p.č. 188/3 o výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Černá za Bory (ve vlastnictví statutárního 

města Pardubice) 

za 

-pozemky označené jako p.p.č. 811/8 o výměře o výměře 12.996 m2, p.p.č. 811/57 o výměře 

21.266 m2, st.p.č. 7368 o výměře 456 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 

8032 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., vše v k.ú. Pardubice, (ve 

vlastnictví žadatele). Rada se směnou nesouhlasí. 

 

 

k bodu 8 
Různé 

8/1  

Usnesení č. 500/48 -XI/2021 (3 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterým 

je společnost GASCO s.r.o., se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČ: 150 49 035 a 

souhlasí jako vlastník místní komunikace se zvláštním užíváním místních komunikací při 

stavbě „Reko MS Pardubice, Komenského I. etapa“.  

2. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterým 

je společnost GASCO s.r.o., se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČ: 150 49 035 a 

souhlasí jako vlastník místní komunikace, která má být uzavřena a vedena přes ní objížďka 

a dále jako obec, s uzavírkou místních komunikací při stavbě „Reko MS Pardubice, 

Komenského I. etapa“. 

 

8/2 

Usnesení č. 501/48 -XI/2021 (3 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterým 

je společnost GASCO s.r.o., se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČ: 150 49 035 a 

souhlasí jako vlastník místní komunikace se zvláštním užíváním místních komunikací při 

stavbě „Reko MS Pardubice, Komenského II. etapa“.  

2. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterým 

je společnost GASCO s.r.o., se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČ: 150 49 035 a 

souhlasí jako vlastník místní komunikace, která má být uzavřena a vedena přes ní objížďka 

a dále jako obec, s uzavírkou místních komunikací při stavbě „Reko MS Pardubice, 

Komenského II. etapa“. 
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V 17:20 hod se dostavil Jan Procházka, místostarosta MO Pardubice IV.  

 

Jednání skončeno: 18:15 hod. 

 

 

 

Jitka Severinová 

členka rady 

 

 

ověřovatel: Mgr. Filip Petr 

              dne : 12.11.2021 

 

 

V Pardubicích dne 11.11. 2021 

 

 

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


