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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

 

Zápis 
z 11.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 10.6. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, paní Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr 
Omluven: Ing. Leoš Příhoda 
Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                      

 
Program: 
 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018 
           a finanční vypořádání za rok 2018 

3. Návrh rozpočtového opatření č.2 MO Pardubice IV na rok 2019 

4. Návrh smlouvy na dotační programy Městského obvodu Pardubice IV na rok 2019 

5. Návrh na poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace z rozpočtu MO 
Pardubice IV 

6. Návrh smlouvy na mimořádnou individuální dotaci MO Pardubice IV na rok 2019 

7. Změna odpisového plánu na rok 2019 

8. Návrh programu V. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

9. Schválení zhotovitele akce „Nemošice. Výstavba chodníku spojujícího ulici Sportovní 
s ulicí Příčná“ – na stůl 

10. Schválení zhotovitele akce „Pardubice ul. Zelená. Rekonstrukce chodníku od ul. 
Komenského po ul. Národních hrdinů “ – na stůl 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2959/2018 akce „Zpracování projektových 
dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, místních komunikací a 
zpevněných ploch v MO Pardubice IV“ 

12. Návrh smlouvy na převzetí zelené hmoty ze sekání městských pozemků 

13. Pozemky 

14. Různé  
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k bodu 1 
 

• Kolaudace okružní křižovatky u záchranné služby v Pardubičkách 
• Zahájení rekonstrukce komunikace v ulici Sadová v Nemošicích 
• Pozvánka na pietní setkání k uctění památky obětí heydrichiády v areálu památníku 

Zámeček 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č. 98/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu 
Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018, jehož součásti je finanční vypořádání, roční 
výkazy a zpráva Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání 
hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018 a ukládá materiál předložit 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV ke schválení. 
 
 

k bodu 3 
 
Usnesení č.99/11 - VI/2019 (4 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 

2019 a ukládá materiál předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice IV k projednání a schválení. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice IV schválit 
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

 
k bodu 4 

 
Usnesení č.100/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotací 
z dotačního programu „Volný čas a kulturní vyžití“ a „Sport“   na rok 2019 dle přílohy, která 
je nedílnou součástí usnesení a schvaluje uzavření smluv se subjekty poskytnutých dotací, které 
schválila Rada Městského obvodu Pardubice IV usnesením č.95/10-V/2019  
a č. 96/10-V/2019 dne 27.5.2019.  
 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č.101/11 - VI/2019 (4 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila a souhlasí s poskytnutím 
mimořádné individuální investiční dotace ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci povrchu 
venkovního asfaltového hřiště TJ Pardubičky, z.s..  

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje schválit Zastupitelstvu Městského 
obvodu Pardubice IV dotaci ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci povrchu venkovního 
asfaltového hřiště TJ Pardubičky, z.s.  
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k bodu 6 
 
Usnesení č.102/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem smlouvy o poskytnutí 
mimořádné individuální investiční dotace na rekonstrukci povrchu hřiště TJ Pardubičky, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a doporučuje předložit návrh smlouvy  
ke schválení Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV.  
 

 
 

k bodu 7 
Usnesení č.103/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje třetí změnu odpisového plánu na rok 2019 dle 
přílohy k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

k bodu 8 
Usnesení č.104/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu V. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 24.6.2019 
 
 

k bodu 9 
Usnesení č.105/11 - VI/2019 (4 pro) 
 Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Nemošice. Výstavba chodníku spojující ulici Sportovní s ulicí Příčná“ firmu: HOLD, 
s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ: 45538425. 
 
 
 

k bodu 10 
Usnesení č.106/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Pardubice ul. Zelená. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského po ul. Národních 
hrdinů“ firmu: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934 
 

 
k bodu 11 

Usnesení č.107/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2959/2018 
akce: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, 
místních komunikací a zpevněných ploch v MO Pardubice IV“ 
 
 

k bodu 12 
Usnesení č.108/11 - VI/2019 (4 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy na převzetí zelené 
hmoty ze sekání městských pozemků, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a je 
uvedena v příloze. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá úřadu uzavřít výše uvedenou smlouvu. 
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k bodu 13 
 
 

13/1 
Usnesení č.109/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje, který nabízí 
bezúplatný převod:  
-dle geometrického plánu č. 772-92/2017  nově vzniklých pozemků označených jako  
p.p.č. 626/18 o výměře 1 m2, který byl oddělen z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1,  
p.p.č. 626/19 o výměře 69 m2, který vznikl z dílů „c“ o výměře 31 m2 odděleného z pozemku 
označeného jako p.p.č. 626/1 a dílu „d“ o výměře 38 m2 odděleného z pozemku označeného 
jako p. p. č. 626/6,  
p.p.č. 626/6 o  výměře 45 m2, který byl oddělen z pozemku označeného jako p.p.č. 626/6, 
p.p.č. 636/10 o výměře 27 m2, p.p.č. 636/11 o výměře 33 m2, p.p.č. 636/12 o výměře 35 m2, 
p.p.č. 636/13 o výměře 35 m2, p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2, které byly odděleny z pozemku 
označeného jako p.p.č. 636/2,  
p.p.č. 636/15 o výměře 202 m2, který vznikl sloučením dílů „b“ o výměře 59 m2 odděleného 
z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1 a dílu „a“ o výměře 143 m2 odděleného z pozemku 
označeného jako p.p.č. 636/2,  
p p č. 636/16 o výměře 474 m2, který vznikl sloučením dílů „h“ o výměře 78 m2 odděleného 
z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1 a dílu „g“ o výměře 396 m2 odděleného z pozemku 
označeného jako p.p.č. 636/2, vše k. ú. Nemošice, a to všemi součástmi a příslušenstvím 
-stavby komunikace pro pěší, která leží na pozemku označeném jako p. p. č. 636/16 v délce 
40 m k. ú. Nemošice, se všemi součástmi a příslušenstvím,  
z vlastnictví Pardubického kraje se správou 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. Rada Městského obvodu 
Pardubice IV s těmito převody souhlasí. 
 
 
13/2 
Usnesení č.110/11 - VI/2019 (4 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 zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 3781, p.p.č. 3780, p.p.č. 3779, p.p.č. 754/1, 
p.p.č. 2763, p.p.č. 755/1, vše v k.ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelového 
vedení NN 2 x AYKY-J 3x240+120 mm2 v rámci akce “Pce, K Pardubičkám p.č. 454/4 kn, 
číslo stavby: IV-12-2017776“.Rada MO Pardubice IV zřízení věcného břemene schvaluje. 
 
 
13/3 
Usnesení č.111/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.J., která žádá o nájem pozemků 
označených jako p.p.č. 18/1 o výměře 32 m2 a části p.p.č. 13/9 o výměře 50 m2, vše v k.ú. 
Černá a Bory za účelem parkování karavanu.  Rada MO Pardubice IV s pronájmem pozemku 
souhlasí. 
 

k bodu 14 
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14/1 
Usnesení č.112/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala změnu zastoupení ve školské radě ZŠ a MŠ 
Pardubice – Pardubičky, v ul. Kyjevská 25. Rada MO Pardubice IV:  

1. Odvolává současného člena školské rady pana Pavla Jedličku, který již není členem 
Zastupitelstva MO Pardubice IV  

2. Jmenuje nového člena této školské rady Mgr. Filipa Petra, trvale bytem U Zámečku 
1137, 530 03 Pardubice 

 
 
 
14/2 
Usnesení č.113/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana Františka Voženílka, který 
žádá o prodloužení protihlukové stěny podél koridoru v Černé za Bory. Rada Městského 
obvodu Pardubice IV ukládá úřadu tuto žádost předat SŽDC, která je k této žádosti příslušná.   
 
 
 
14/3 
Usnesení č.114/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací pro sloučené 
územní a stavební řízení stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, parkovací dům I.„ 
(zpracovatel PD společnost Sinc s.r.o.). Rada MO Pardubice IV s touto projektovou 
dokumentací souhlasí za předpokladu vyřešení náhradního parkování po dobu výstavby mimo 
místní komunikace v Pardubičkách. 
 
 
 
14/4 
Usnesení č.115/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí na dopravní napojení bytových 
domů na ul. 5. května v Nemošicích. Rada MO Pardubice IV jako vlastník komunikace 
nesouhlasí s tímto napojením. 
Dopravní připojení lokality bytových domů v Nemošicích na ulici 5. května lze provézt pouze 
za předpokladu účelového snížení povolené rychlosti na 30 km/h v místě, kde je povolena 
rychlost 50 km/h. S tímto dopravním řešením rada nesouhlasí. 
 
 
 
 
14/5 
Usnesení č.116/11 - VI/2019 (4 pro) 
Rada se seznámila s žádostí Občanské a bytové výstavby s.r.o. a schvaluje trvalý sjezd 
z pozemkové parcely č. 221 v katastrálním území Pardubičky na účelovou komunikaci č. 
215/1 – ulice Za Kopečkem v Pardubičkách. 
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• Členové rady byli seznámeni s povinností učinit oznámení do Centrálního registru 
oznámení v termínu do 30.6.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                 Jan Procházka    

                                               dne 12.6.2019      
               
 
      
 
 
 
 
                                                                
V Pardubicích 11.6. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. 
 

 

 


