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Zápis 

 
z 23.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 9.3. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

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

Omluveni: Jitka Severinová 

Hosté: Jaroslav Mlateček, pan Javorský 

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. Odpisový plán na rok 2020 

3. Technický přesun finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2020 

4. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Drozdice – náměstí. Rekonstrukce zpevněné plochy“ 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Drozdice-

náměstí. Rekonstrukce zpevněné plochy“ 

6. Žádost o neinvestiční příspěvek ZŠ Pardubičky 

7. Novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích       

8. Schválení uzavření smlouvy o dílo „Likvidace plevelů rostoucích v chodnících, ošetření 

kořenových a pařezových výmladků a ošetření stromů proti klíněnce, vegetační období 

2020“. 

9. Schválení zhotovitele – Oprava vrat v budově obecního domu v Drozdicích č.p.12                       

10. Pozemky 

11. Různé  

k bodu 1 

 

      Kolegium starostů: 

• Parkování před rodinnými domy na veřejném prostranství a vlastním pozemkem 

• Informace o nových webových stránkách města 

• Stavba rodinných domů na vlastním pozemku v druhé řadě 

• Pravidla vzájemného informování o velkých a významných stavbách  

• Registr čipovaných psů 
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k bodu 2 

Usnesení č. 230/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle přílohy 

k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 231/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice IV na rok 2020 z položek „Výstavba chodníku Drozdická 

(Fidrova – U Zámečku)“ a „Výstavba chodníku Ke Trati (Fidrova – U Zámečku)“ na položku 

„Rekonstrukce zpevněné plochy v Drozdicích “. 

 

 

k bodu 4 

Usnesení č. 232/23 -III/2020 (4 pro) 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Drozdice – náměstí. Rekonstrukce zpevněné plochy“. 

 
 

k bodu 5 

Usnesení č. 233/23 -III/2020 (4 pro) 

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

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Drozdice – náměstí. 

Rekonstrukce zpevněné plochy“. 

 

 
 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 234/23 -III/2020 (4 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 nákup vybavení tříd pro žáky základní školy a schvaluje 

poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši   15.000,-- Kč.  

 

 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 235/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem nařízení o placeném stání na 

místních komunikacích na území města Pardubic, návrh schvaluje a nemá připomínky.  

 

 

 

k bodu 8 
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Usnesení č. 236/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: 

Vítězslav Haupt, DiS., IČ: 87910284, na akci: „Likvidace plevelů rostoucích v chodnících, 

ošetření kořenových a pařezových výmladků a ošetření stromů proti klíněnce, vegetační období 

2020“. 

 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 237/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení jako 

zhotovitele akce: „Oprava vrat v budově obecního domu v Drozdicích čp.12 společnost: 

SPEDOS Vrata a.s., Hranická 771, Krásno nad Bečvou. 757 01 Valašské meziříčí, IČ: 277 95 

152 

 

 

k bodu 10 

10/1 

Usnesení č. 238/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost ústavu Společné krůčky z.ú., IČO 

08240710, se sídlem Malolánské 15, 530 02 Dašice o výpůjčku pozemků označených jako 

p.p.č. 390/1 o výměře 42.325 m2, p.p.č. 390/4 o výměře 21.043 m2, st.p.č. 493 o výměře 114 

m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k.ú. Pardubičky. Rada tuto výpůjčku 

neschvaluje s ohledem na dosud neexistující koncepci využití tohoto území.  

 

 

10/2 

Usnesení č. 239/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost spolku ŠUMÁK z.s., IČO 27057968, 

se sídlem Blato 72, 530 02 Mikulovice, který žádá o výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 

402/3 o výměře 781 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 390/3 o výměře 14.611 m2, 

vše v k.ú. Pardubičky, za účelem umístění a provozování Pohádkové zahrady. Rada tuto 

výpůjčku neschvaluje s ohledem na dosud neexistující koncepci využití tohoto území. Zároveň 

ale vyjádřila souhlasné stanovisko se záměrem žadatele na využití části tohoto území. 

Doporučuje pokračovat v jednání s OHA, který v současné době připravuje koncepci na využití 

tohoto území. 

10/3 

Usnesení č. 240/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost Spolku Nemošice 700, IČO 

05026768, se sídlem Mnětická 24, Nemošice, 530 03 Pardubice, který žádá o výpůjčku nebo 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 609/8 o výměře 4 m2 v k.ú. Nemošice, za účelem 

umístění uměleckého díla vytvořeného za účelem 700 let od první písemné zmínky o 

Nemošicích. Rada tento záměr schvaluje. 

10/4 

Usnesení č. 241/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá o 

zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného 
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jako p.p.č. 179/9 v k.ú. Pardubičky, za účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v 

rámci stavby „Pardubice, Pardubičky, p.č. 532 knn“. Rada toto věcné břemeno schvaluje. 

 

10/5 

Usnesení č. 242/23 -III/2020 (4 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost pana P.M., který žádá o prodej části 

pozemku označeného jako p.p.č. 341/13 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Černá za Bory. Rada tento 

prodej schvaluje. 

 

k bodu 11 

 

11/1 

Usnesení č. 243/23 -III/2020 (4 pro) 

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

k 29.2. 2020 a bere ji na vědomí. 

 

11/2 

Usnesení č. 244/23 -III/2020 (4 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV navrhuje vypustit z Obecně závazné vyhlášky č. 

42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubice z § 7 Zásady uspořádání 

bydlení a občanského vybavení odstavec 4 (tento odstavec vylučuje umisťovat rodinné 

domy ve druhé řadě).  

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá úřadu toto stanovisko předat na Magistrát 

města Pardubic, OHA. 

 

 

• Bytové domy Nemošice  

• Termíny schůzek Stavební komise  

• Označit místo na přechod komunikace 5. května v Nemošicích 

• Prověřit další umístění popelnic na oleje – pověřit osadní výbory vytipováním lokalit 

• Dočasné parkoviště na památném místě u hřbitova v Pardubičkách  

 

 

 

 

                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                    Ing. Leoš Příhoda                                                                        

               dne 11.3.2020 

                

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 10.3. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


