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Zápis 

 
z 26.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 11.5. 2020 v 15:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

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

                 Jitka Severinová 

Ověřovatel zápisu: Ing. Leoš Příhoda 

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

   

 

  Program: 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

 

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.3.2020  

 

3. Návrh souboru úsporných opatření v rozpočtu MO Pardubice IV – na stůl¨ 

 

4. Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Pardubičky na vybavení MŠ Černá za Bory 

 

5. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Pardubice – 

ulice Průmyslová, rekonstrukce zastávek MHD“ 

 

6. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejné zakázky malého 

rozsahu: „Pardubice – ulice Průmyslová, rekonstrukce zastávek MHD“ 

 

7. Pozemky – na stůl  

 

8. Různé  

 

 

k bodu 1 

 

• Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení zřízení připojení účelové komunikace na 

místní komunikaci 5. května v Nemošicích, která je součástí plánované investiční akce 

„Bytové domy Nemošice“ 

• Videokonference starostů s primátorem 
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k bodu 2 

Usnesení č. 270/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31.3. 2020 a bere ji na vědomí. 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 271/26-V/2020 (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh souboru úsporných opatření 

v rozpočtu na rok 2020, s návrhem souhlasí a ukládá zapracovat navržené úspory do 

rozpočtového opatření č. 2.  

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá předložit následně návrh rozpočtového 

opatření č. 2 na nejbližší jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV k projednání. 

 
 

k bodu 4 

 Usnesení č. 272/26-V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost, kterou podala Základní škola a 

mateřská škola, Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, IČO 60159146 o poskytnutí   

neinvestičního finančního příspěvku na vybavení (venkovní tabule, rohová sedací souprava, 

sedačka pro děti), pro Mateřskou školku Černá za Bory a souhlasí s poskytnutím částky ve výši  

Kč 15.000,-- . 

                   

k bodu 5 

 

Usnesení č. 273/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Pardubice – ulice Průmyslová. 

Rekonstrukce zastávek MHD“. 

  

 

 

k bodu 6 

Usnesení č. 274/26 -V/2020 (5 pro) 

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

veřejné zakázky malého rozsahu akce: „Pardubice – ulice Průmyslová. Rekonstrukce zastávek 

MHD“. 

 

 

k bodu 7 

7/1 

Usnesení č. 275/26 -V/2020 (5 pro) 

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

které žádá o bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 52/64 o výměře 16 m2, p.p.č. 

456/51 o výměře 303 m2, p.p.č. 539/41 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubičky, do 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 bezúplatný převod schvaluje. 
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7/2 

Usnesení č. 276/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. 

s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která 

žádá o prodej části pozemků označených jako p.p.č. 543/1 o výměře cca 18 m2, p.p.č. 427/1 o 

výměře cca 18 m2, vše v k.ú. Nemošice. Rada s tímto prodejem souhlasí 

 

 

 

7/3 

Usnesení č. 277/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí V.T., která nabízí k odkoupení 

pozemek označený jako p.č.  3179/1 o výměře 547 m2 v k.ú. Pardubice za cenu dle znaleckého 

posudku. Rada tento odkup schvaluje. 

 

7/4 

Usnesení č. 278/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí spoluvlastníků pozemku pod 

místní komunikací Plemenářský podnik v Nemošicích, kteří nabízejí pozemek p.č. 619 

v katastrálním území Nemošice k odkoupení. Rada odkup tohoto pozemku schvaluje. 

 

7/5   

Usnesení č. 279/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana P.M., který žádá o prodej 

části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Černá za Bory. Rada 

odkládá rozhodnutí o prodeji výše uvedeného pozemku do vyřešení části sousedního pozemku 

p.č. 195/10 v katastrálním území Černá za Bory. 

 

 

k bodu 8 

8/1 

Usnesení č. 280/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí prominutí místního poplatku za zábor 

veřejných prostranství společnosti Služby města Pardubic a.s., na akci „Veřejné osvětlení 

Pardubice – Pardubičky, II etapa, II. Část“ za zábor veřejné zeleně, poplatek za zvláštní užívání 

komunikací zůstává nezměněn. 

 

 

8/2 

Usnesení č. 281/26 -V/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem smlouvy a zápůjčce pozemku, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k postavení máje v termínu od 22.5. do 1.6. 2020 se 

Spolkem Nemošice 700 a schvaluje její uzavření. 
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8/3 

Usnesení č. 282/26 -V/2020 (4 pro, 1 proti, 0 se zdržel) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV ruší dotační titul - Program podpory volného času a 

kulturního vyžití na rok 2020 z důvodu úsporných opatření v rozpočtu MO Pardubice IV na 

rok 2020. 
 

 

• Místní knihovny v Pardubičkách a v Nemošicích obnoví provoz od 18.5.2020 

 
 

 

 

 

                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                  Ing. Leoš Příhoda 

                           dne: 13.5.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 12.5. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 

 


