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Zápis 
 

z 18.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 2.12. 2019 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

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

Příhoda 
Ověřovatel zápisu: 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. Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2019 

 
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2020 

 
4. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021-2024  

5. Schválení smlouvy o „Zajištění provozu a údržby sorpčních vpustí SOL 2/4 M a 
GSO5/SV-P “ 

6. Schválení zhotovitele akce „Pardubice  - ul. Boháčova. Rekonstrukce chodníku vlevo 
od čp. 559 po parkoviště“ – na stůl 

7. Návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV 

8. Návrh ke změně kategorie pozemních komunikací ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice na území Městského obvodu Pardubice IV 

 
9. Různé 

10. Pozemky – na stůl 

 

k bodu 1 

 
− rekonstrukce chodníku v ul. Mírová v Nemošicích 

− jednání s náměstkyní primátora Ing. Dvořáčkovou, vedoucím OMI a vedoucím odboru 
životního prostředí ve věci údržby veřejné zeleně 

− stezka pro cyklisty v trase od záchranné služby v Pardubičkách k firmě SKANSKA 
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k bodu 2 

Usnesení č. 170/18 - XII/2019 (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 4 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. 4 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

 
k bodu 3 

Usnesení č. 171/18 - XII/2019 (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice IV na rok 2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá   předložit 
tento návrh ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice IV. 

2. Rada MO Pardubice IV souhlasí se schválením rozpočtového provizoria dle předloženého 
návrhu v případě, že nebude schválen rozpočet na rok 2020.       

 
                             

k bodu 4 
 

Usnesení č. 172/18 – XII/2019 (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na roky 2021 - 2024. 
2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá předložit návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021 – 2024 ke schválení Zastupitelstvu Městského 
obvodu Pardubice IV. 

 

 

k bodu 5 
 

Usnesení č. 173/18 – XII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje smlouvu o „Zajištění provozu a údržby 
sorpčních vpustí SOL 2/4 M a GSO5/SV-P, umístěných v lokalitě Městského obvodu Pardubice 
IV, zhotovitel Václav Ruml, Malá 298, 533 04 Sezemice, IČ: 16215184. 
 

 

k bodu 6 
 
Usnesení č. 174/18 – XII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Pardubice ul. Boháčova. Rekonstrukce chodníku od čp. 559 po parkoviště“ firmu: 
BAUSET CZ a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 632 17 139. 
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k bodu 7 
 
Usnesení č. 175/18 – XII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu VII. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 16.12.2019. 
 
 

k bodu 8 
 
Usnesení č. 176/18 – XII/2019 (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV ukládá Úřadu městského obvodu Pardubice IV, odboru 
investic, dopravy a hospodářské správy podat k Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy 
návrh ke změně kategorie níže uvedených účelových komunikací ve vlastnictví Statutárního 
města Pardubice na kategorii místních komunikací. Jedná se o účelovou komunikaci v ul. Za 
Kopečkem, Pardubice a v části ulic K Pustinám a Dubská, místní část Staročernsko, dle 
grafické přílohy, která je nedílnou součástí této zprávy.  

 
 

k bodu 9 
9/1 
Usnesení č. 177/18 – XII/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací akce  
„Výstavba garáží na parcele p.p.č 14/1 Pardubice – Pardubičky“.  Rada s touto 
dokumentací na výstavbu 4 nových garáží nesouhlasí, po realizaci by došlo k znepřístupnění 
pozemků za již existujícími garážemi, tyto pozemky má MO ve správě, udržuje je, došlo by 
také k znemožnění oprav garáží z těchto pozemků.  Dále se pozemek nachází na nestabilním 
podloží, jedná se o navážku a případné další zatížení tělesem garáží až k okraji svahu by mohlo 
vést k sesuvu svahu. 
 
 
9/2 
Usnesení č. 178/18 – XII/2019 (3 pro, 2 se zdrželi) 
Rada Městského obvodu se seznámila s připomínkami k obecně závazné vyhlášce o místním 
poplatku ze psů, které zaslal Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta MO Pardubice III. Rada 
se zapracováním těchto připomínek do vyhlášky souhlasí. 

 
9/3 
Usnesení č. 179/18 – XII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí TJ Sokol Mnětice, která žádá o 
změnu veřejnoprávní smlouvy č. 730/2019/3. Rada změnu určení dotace schvaluje a ukládá 
úřadu uzavřít příslušný dodatek k této smlouvě. 

 

9/4 
Usnesení č. 180/18 – XII/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámil s postupem příprav na opravu mostku nad 
vlečkou v Pardubičkách. Rada souhlasí s opravou mostku, který bude bez lávky pro pěší, bude 
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oboustranně průjezdný a bude provedena změna přednosti v jízdě. Přednost budou mít 
automobily ve směru od železničního koridoru. 

 

 

• Rada MO Pardubice IV na svém jednání 3.2.2020 pozve paní Martinu Kopeckou za 
ZDH Drozdice   

• Radě MO Pardubice IV byla předložena mapa MO s vyznačením pozemků ve 
vlastnictví Statutárního města Pardubice  

 
Po ukončení projednávání tohoto bodu se z jednání omluvil Ing. Leoš Příhoda a jednání 
pokračovalo bez jeho přítomnosti. 

 
k bodu 10 

10/1 
Usnesení č. 181/18 – XII/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti TOMEGAS s.r.o., 
IČO 25174363, se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko, která žádá o  
-výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 669/5 o výměře 8 m2 a částí pozemků označených 
jako p.p.č. 669/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 669/7 o výměře 70 m2, p.p.č. 491/21 o výměře 24 m2, 
vše v k.ú. Pardubičky za účelem vybudování sjezdu a výškové úpravy cyklostezky v rámci akce 
„Tlaková stanice LPG s plnírnou tlakových lahví, Pardubice-Pardubičky“  
- bezúplatný převod vybudovaného sjezdu a stavebních úprav cyklostezky na pozemku 
označeného jako p.p.č. 669/5 o výměře 8 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 
669/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 669/7 o výměře 70 m2, p.p.č. 491/21 o výměře 24 m2, vše v k.ú. 
Pardubičky, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci. Rada s výpůjčkou a 
bezúplatným převodem souhlasí. 
 
10/2 
Usnesení č. 182/18 – XII/2019 (3 pro, 1 se zdržel) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí M.P., který  žádá o prodej 
pozemku p.č. 217/14 v k.ú. Pardubičky o výměře 292 m2, a to na základě doplnění situace. Na 
předmětném pozemku mám záměr postavit garáž o celkových půdorysných rozměrech 6 x 14 
m pro parkování mého vozu typu obytný karavan a současně i mého osobního vozu. Garáž bude 
tedy sloužit pouze pro mé soukromé účely, k ochraně a parkování dvou uvedených aut. Rada 
tento prodej schvaluje. 
 
10/3 
Usnesení č. 183/18 – XII/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí H.D., který žádá o umístění 1 ks 
informační směrové tabule o rozměru 1 m2 (označení „P“) na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 456/27 v k.ú. Pardubičky, rada umístění směrové tabule schvaluje. 
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10/4 
Usnesení č. 184/18 – XII/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámil s žádostí Statutárního města Pardubice, 
které žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného 
souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích 
označených jako p.p.č. 52/10, p.p.č. 52/26, p.p.č. 71/59, p.p.č. 71/61, p.p.č. 71/62, p.p.č. 450/1, 
p.p.č. 450/2, p.p.č. 456/2, p.p.č. 539/30, vše v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění 
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného 
osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého 
dalšího vlastníka inženýrské sítě. Rada se zřízením této služebnosti souhlasí. 
 

10/5 
Usnesení č. 185/18 – XII/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámil s žádostí Statutárního města Pardubice, 
které žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného 
souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemcích 
označených jako p.p.č. 456/5, p.p.č. 539/7, 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, 
spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a 
právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných 
prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve 
prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího 
vlastníka inženýrské sítě, v rozsahu geometrického plánu č. 1543-002/2019, za cenu ve výši 
180,- Kč/bm. Rada se zřízením této služebnosti souhlasí. 

 
 
 
 
                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 

ověřovatel:                                    Mgr. Filip Petr                                                             
               dne 6.12.2019 
                
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
                                                                
V Pardubicích 4.12. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


