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Zápis 
 

ze 17.  mimořádného jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v 

pondělí dne 18.11. 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: Jan Procházka 

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

   

      
Program: 

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.10. 2019 

2. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 

2020  

3. Dotační programy z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2020 

4. Dárky jubilantům v roce 2020 

5. Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 2959/2018 akce „Zpracování projektových 

dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků, místních komunikací a 

zpevněných ploch v MO Pardubice IV“ 

6. Pozemky – na stůl 

 

7. Různé 

 

k bodu 1 

Usnesení č. 158/17 - XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31.10. 2019 a bere ji na vědomí. 

 
 

k bodu 2 

Usnesení č. 159/17 - XI/2019 (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV schvaluje navržené termíny jednání rady a zastupitelstva na rok 2019 a 

ukládá je předložit ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice IV. 
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k bodu 3 

Usnesení č. 160/17 - XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila programy na rok 2020 (Program 

podpory sportu a Program podpory volného času a kulturního vyžití)  

pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV.  

 
 

k bodu 4 
 

Usnesení č. 161/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala zprávu o poskytnutí narozeninových balíčků 

jubilantům v Městském obvodu Pardubice IV, kteří v roce 2020 oslaví 85., 90. až 99. 

narozeniny a souhlasí s nákupem balíčku pro ženy v hodnotě 300 Kč a květiny v hodnotě 80 

Kč a pro muže balíček v hodnotě 380 Kč. Ostatním jubilantům, kteří oslaví 80 let bude zaslána 

gratulace. 

k bodu 5 
 

Usnesení č. 162/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 2 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 6 
 
6/1 
Usnesení č. 163/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Marius Pedersen a.s., 

IČ: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, která žádá o prodej pozemků 

označených jako p.p.č. 492/10, 492/8 v k. ú. Pardubičky. Rada tuto žádost zamítá z důvodu 
plánované celkové rekonstrukce ul. Dělnická, pozemky budou třeba při realizaci této 
akce. 

 

6/2 
Usnesení č. 164/17 – XI/2019 (4 pro, 1 proti, 0 se zdržel) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje, 

zastoupeného Krajským úřadem Pardubického kraje, který žádá o výpůjčku části pozemků 

označených jako p.p.č. 52/60, 52/10 v k.ú Pardubičky za účelem dočasného odstavování 

vozidel. Rada tuto výpůjčku pozemků schvaluje.  
 

            

 k bodu 7 
 
7/1 
Usnesení č. 165/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací pro společné 

řízení na akci „Cyklistická stezka ul. Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn “ rada  

s projektem souhlasí a nemá připomínky. 
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7/2 
Usnesení č. 166/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací na akci 

“Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice“. Rada projektovou 

dokumentaci schvaluje a požaduje při dopravně inženýrských opatřeních stavby vyřešit 

zpřístupnění mostů pro pěší z důvodu neexistence občanské vybavenosti v místní části Mnětice 

(není zde obchod s potravinami). 
 
 
7/3 
Usnesení č. 167/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o souhlas s napojením nové 

účelové komunikace na stávající komunikaci pro akci „Přemístění provozovny investora Beer 

sklenářství s.r.o.“. Rada s napojením nové účelové komunikace souhlasí. 
 
 
7/4 
Usnesení č. 168/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV se seznámila s návrhem obecně závazných vyhlášek města Pardubic, o 

místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku ze psů a s nařízením 

Rady města Pardubic o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic a 

nemá k nim žádné připomínky. 

 
7/5 
Usnesení č. 169/17 – XI/2019 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/482 

akce: Celoroční základní údržba zeleně v parku Na Vinici v Pardubičkách, podél toku 

Chrudimky. 
 
 
 
 
 
                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                

                                                                                            starosta 

 

    

 

 

       ověřovatel:                                       Jan Procházka                                                                          

                                                                                  dne 21.11.2019  

 

                

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

                                                                

V Pardubicích 19.11. 2019 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


