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Zápis 

 
z 27.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 8.6. 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 

Host: Ing. Petr Slouka 

Ověřovatel zápisu: Jitka Severinová 

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

   

 

Program: 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Návrh dotací z dotačního programu „Sport“ z rozpočtu Městského obvodu  

Pardubice IV na rok 2020 

3. Návrh smlouvy na dotační programy Městského obvodu Pardubice IV  na rok 2020 

4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 30.4.2020  

5. Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2019 a finanční 

vypořádání za rok 2019 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020 

7. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města 

Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic. 

8. Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 

14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 

7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019  

9. První změna odpisového plánu na rok 2020 

10. Schválení zhotovitele akce: „Pardubice – ulice Průmyslová. Rekonstrukce zastávek 

MHD“ – na stůl 

11. Pozemky – na stůl  

12. Různé  
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k bodu 1 

 

• Nominace člena do pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou financování 

údržby veřejné zeleně na území MO  

• Jednání ve věci koordinace investičních akcí ve Statutárním městě Pardubice v roce 

2020 a výhled do roku 2021 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 283/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu 

„Sport“ dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a kterou schválila Školská, kulturní a 

sportovní komise Městského obvodu Pardubice IV. Dále ukládá zapracovat schválené dotace 

v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2020. 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 284/27-VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotací 

z dotačního programu „Sport“ na rok 2020 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení  

a schvaluje uzavření smluv se subjekty, kterým byly poskytnuty dotace schválené Radou 

Městského obvodu Pardubice IV dne 8.6.2020 usnesením č.283/27-VI/2020.  

 
 

k bodu 4 

 Usnesení č. 285/27-VI/2020 (5 pro)            

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

k 30.4. 2020 a bere ji na vědomí. 

 
 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 286/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu 

Městského obvodu Pardubice IV za rok 2019, jehož součásti je finanční vypořádání, roční 

výkazy a zpráva Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání 

hospodaření Statutárního města Pardubice včetně Městského obvodu Pardubice IV za rok 2019 

a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV ke schválení. 

 

 

k bodu 6 

Usnesení č. 287/27 -VI/2020 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 

2020 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. 2 na rok 2020 dle tabulkové části předložené zprávy.  



Zápis z 27.  jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 3 (celkem 6) 

 
 

k bodu 7 

Usnesení č. 288/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší 

Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na 

území města Pardubic. 

 

 

k bodu 8 

Usnesení č. 289/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky  č. 13/2006 

o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 

1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, 

č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017,  č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019. 

 

k bodu 9 

Usnesení č. 290/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 dle 

přílohy k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

k bodu 10 

Usnesení č. 291/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 

akce: „Pardubice ul. Průmyslová. Rekonstrukce zastávek MHD“ firmu: Agrostav Pardubice 

a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice IČ: 465 06 063 

 

 

k bodu 11 

 

11/1 

Usnesení č. 292/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Linkcity Czech 

Republic a.s., IČO 27071316, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, která 

žádá o  

-výpůjčku části pozemků označených jako p.p.č. 68/26 o výměře 3 m2, p.p.č. 71/59 o výměře 

32 m2, p.p.č. 431/10 o výměře 11 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 m2, p.p.č. 456/27 o výměře 

161 m2, p.p.č. 456/39 o výměře 1 m2, p.p.č. 71/47, o výměře 134 m2, p.p.č. 91/63 o výměře 

380 m2, p.p.č. 437/3 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Pardubičky, za účelem stavebních úprav 

komunikace ul. Kyjevská 

-odkoupení vybudovaných stavebních úprav komunikace, sjezdů a chodníků na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 68/26 o výměře 3 m2, p.p.č. 71/59 o výměře 32 m2, p.p.č. 

431/10 o výměře 732 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 m2, p.p.č. 456/27 o výměře 161 m2, 

p.p.č. 456/39 o výměře 1 m2, p.p.č. 71/47, o výměře 134 m2, p.p.č. 91/63 o výměře 380 m2, 

p.p.č. 437/3 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Pardubičky, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 

po kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. Rada výpůjčku a odkoupení výše uvedených pozemků 

schvaluje. 
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11/2 

Usnesení č. 293/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která žádá o zřízení 

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

p.p.č. 91/63, p.p.č. 437/3, p.p.č. 456/27, st.p.č. 378/1, vše v k.ú. Pardubičky, spočívajícího v 

uložení a provozování plynárenského zařízení I0 11 přeložka NTL plynovodu v rámci akce 

„Čtvrť Nová Tesla“ ve prospěch žadatele.  

Rada se zřízením tohoto věcného břemene souhlasí. 

 

 

11/3 

Usnesení č. 294/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje, který 

nabízí darovat do vlastnictví statutárnímu městu Pardubice část pozemku označeného jako 

p.p.č. 341/11 o výměře 329 m2 (dle geometrického plánu č. 604-183/2016 p.p.č. 341/25) v k.ú. 

Černá za Bory, z 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 a zároveň žádá o  zřízení bezúplatné služebnosti umístění a 

provozování komunikace spočívající v právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu 

její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd za účelem provádění nezbytných prací 

spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace, ve prospěch statutárního 

města Pardubice, na dobu neurčitou. Rada dar a zřízení služebnosti schvaluje. 

 

11/4 

Usnesení č. 295/27 -VI/2020 (5 pro) 

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

části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře 20 m2, p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2 

(dle geometrického plánu č. 724-221/2019 p.p.č. 195/49 a p.p.č. 341/30) v k.ú. Černá za Bory  

a  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky.  

Rada schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky 

a nesouhlasí s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře 20 m2, 

p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2 v k.ú. Černá za Bory. 

 

11/5 

Usnesení č. 296/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí 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 s tímto prodejem nesouhlasí. Je třeba vyřešit nejdříve žádosti o prodej části pozemku 

p.p.č. 195/10 v k.ú. Černá za Bory. 

 

 

11/6   

Usnesení č. 297/27-VI/2020 (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí paní H.M., která žádá o prodej 

pozemku označeného jako p.p.č. 451/2 o výměře 796 m2 v k.ú. Mnětice.  
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Rada tento prodej neschvaluje, zamezil by se přístup k drobnému vodnímu toku, na kterém 

bude probíhat údržba. 

 

11/7   

Usnesení č. 298/27-VI/2020 (5 pro) 

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

pozemků označených jako p.p.č. 37/1 o výměře 415 m2, p.p.č. 37/9 o výměře 168 m2, vše v 

k.ú. Drozdice. Rada tento prodej neschvaluje, ztotožňuje se s vyjádřením OHA a OŽP. 

 

11/8   

Usnesení č. 299/27-VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí vlastníků RD v Nemošické ulici, 

kteří žádají o souhlas s rozšířením zahrad u řadových domů v Nemošické ulici v Nemošicích. 

Rada s rozšířením dle přiložené situace souhlasí. Tato situace je nedílnou součástí tohoto 

souhlasu. 

 

k bodu 12 

 

12/1 

Usnesení č. 300/27 -VI/2020 (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou Kontrolního výboru MO 

Pardubice IV a bere ji na vědomí. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení a 

nezjistil v plnění vady. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá starostovi předložit kontrolní zjištění o 

plnění usnesení zastupitelstva na nejbližším zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV. 

 

 

12/2 

Usnesení č. 301/27 -VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu IX. veřejného 

zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 22.6.2020. 

 

 

12/3 

Usnesení č. 302/27-VI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV nesouhlasí s udělením výjimek pro občany MO 

Pardubice IV vlastnit, držet a nosit zbraně kategorie A. Bezpečnostní situace ve městě 

nevyžaduje ozbrojování se občanů zbraněmi kategorie A. 

 

12/4 

Usnesení č. 303/27-VI/2020 (5 pro ) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zápisem z jednání OV Staročernsko, 

který řešil připomínky k rozšíření hal ve Staročernsku.  

1. Rada trvá na svých připomínkách a podporuje připomínky OV Staročernsko k XX. 

změnám ÚP města Pardubic 

2. Rada bere na vědomí požadavky OV Staročernsko vůči investorovi, tyto budou 

použity při jednání v případě schválení XX. změn ÚP města Pardubic. 

 
 



Zápis z 27.  jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 6 (celkem 6) 

 
 

 

• Požádat o rozšíření veřejného osvětlení ve Staročernsku v ulici Podhumenská před č.p. 

62, 63.  

• Ing. Petr Slouka upřesnil a vysvětlil založení garáží a likvidaci dešťových vod při 

investiční akci „Výstavba garáží na parcele p.č.14/1 – Pardubice, Pardubičky“ 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                               Jitka Severinová 

                            dne: 11.6. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 10.6. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 

 

 


