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Zápis 

 
z 49.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 6.12. 2021 v 16:30 hod. v OD Mnětice 

 

 

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

 

 

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. Dotační program z rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2022  

3. Návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

4. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV v roce 2022  

5. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice IV a Zastupitelstva MO Pardubice IV 

6. Návrh smlouvy o dodávkách polygrafických výrobků – na stůl 

7. Nastoupení nového člena zastupitelstva pana Ing. Radka Meduny na uvolněný mandát 

v souvislosti s podanou rezignací paní Jitky Severinové  

8. Statut a jednací řád Komise pro strategii a rozvoj Městského obvodu Pardubice IV 

9. Stanovisko k žádosti o povolení připojení nové veřejně přístupné účelové komunikace 

na místní komunikaci, ul. Za Kopečkem, Pardubice 

10. První změna odpisového plánu na rok 2021  

11. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021- na stůl 

12. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2022 – na stůl 

13. Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV do roku 2024 - 

na stůl 

14. Různé  

 

 

 

k bodu 1 

Starosta Městského obvodu Pardubice IV informoval radní o proběhlém kolegiu starostů 

městských obvodů, kde bylo tématem rozpočet města na rok 2022, kamerové záznamy a využití 

aplikace Pardubice v mobilu.  

 

 

k bodu 2 
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Usnesení č. 502/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila program na rok 2022 (Program 

podpory sportu) pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV.   

 

k bodu 3 

Usnesení č. 503/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XVI. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV.  

 

k bodu 4 

Usnesení č. 504/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady a Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice IV na rok 2022 a ukládá je předložit ke schválení Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice IV na nejbližším zasedání.  

k bodu 5 

Usnesení č. 505/49 -XII/2021 (4 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou Kontrolního výboru, 

který provedl kontrolu plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice IV.  

2. Rada městského obvodu Pardubice IV bere tuto zprávu na vědomí a ukládá starostovi 

předložit kontrolní zjištění o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice IV na nejbližším zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV.  

 
k bodu 6 

Usnesení č. 506/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy se společností BARTH 

Reklamka a.s. se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČ: 25256181, na polygrafické výrobky 

– Zpravodaj MO Pardubice IV, dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy.  

k bodu 7 

Usnesení č. 507/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s důvodovou zprávou o nástupu nového 

člena zastupitelstva Ing. Radka Meduny na uvolněný mandát v souvislosti s rezignací 

zastupitelky paní Jitky Severinové a to dle zákona čl. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, od 20. 11. 2021. Danou zprávu bere na vědomí.  

 

k bodu 8 

Usnesení č. 508/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schvaluje předložený dokument „Statut a 

jednací řád Komise pro strategii a rozvoj Městského obvodu Pardubice IV“, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.  

k bodu 9 

Usnesení č. 509/49 -XII/2021 (0 pro, 3 proti, 1 zdržel se) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterým je 

společnost Občanská a bytová výstavba s.r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 680, 530 02 

Pardubice, IČ: 474 52 111, zastoupena na základě plné moci společností Česká energeticko – 

auditorská společnost s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČ: 291 55 878, a jako 

vlastník místní komunikace souhlasí se zřízením připojení nové veřejně přístupné účelové 
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komunikace v šířce cca 4,5 m, a to z pozemku p.č. 18/1 a 221 v k.ú. Pardubičky (přes pozemek 

p.č. 216/1 v k.ú. Pardubičky) na místní komunikaci III. třídy, č. komunikace 576c, pozemek 

p.č. 215/1 v k.ú. Pardubičky, ulice Za Kopečkem, Pardubice, a to při investiční akci „Výstavba 

bytového domu na p.p.č. 221 a 18/1 v k.ú. Pardubičky“.  

 

k bodu 10 

Usnesení č. 510/49 -XII/2021 (4 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje první změnu odpisového plánu na rok 2021 

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

k bodu 11 

Usnesení č. 511/49 -XII/2021 (4 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 7 na 

rok 2021 a ukládá materiál předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva městského 

obvodu Pardubice IV k projednání a schválení.  

2. Rada městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu 

Pardubice IV schválit rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021 dle tabulkové části.  

 

k bodu 12 

Usnesení č. 512/49 -XII/2021 (4 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice IV na rok 2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá 

předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV. 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí se schválením rozpočtového provizoria 

dle předloženého návrhu v případě, že nebude schválen rozpočet na rok 2022. 

 

k bodu 13 

Různé  

Usnesení č. 512/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila se studií nového umístění separačního 

dvora v ulici Průmyslová v Pardubičkách, kterou projektuje společnost SUDOP PRAHA a.s., 

Projektové středisko Hradec Králové, Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové, IČ: 257 93 349, 

a s tímto umístěním souhlasí pouze za podmínek: 

a) zrušení vjezdu/výjezdu do ulice Komenského pro veškerá vozidla (jak uživatelů 

separačního dvora, tak i nákladních vozidel), ale zároveň umožnění vstupu pro pěší 

uživatele  

b) realizace odbočovacího pruhu před vjezdem do separačního dvora z ulice Průmyslová  

c) realizace nadstandardní protihlukové ochrany stávající zástavby (výstavba protihlukové 

stěny s přidanou estetickou funkcí) 

 

Usnesení č. 513/49 -XII/2021 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV doporučuje tajemnici ÚMO Pardubice IV do výběrové 

komise na pozici vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí nominovat z řad členů 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV pana Jana Procházku, pana Leoše Příhodu a 

Ing. Petra Heřmanského. Dále pak doporučuje, aby jeden z členů výběrové komise byla 

pracovnice odboru ekonomického a vnitřních věcí.  
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Jednání skončeno: 17:05 hod 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

 

ověřovatel: Jan Procházka 

dne: 10.12.2021 

 

 

V Pardubicích  dne 8.12. 2021 

 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice ÚMO Pardubice IV 


