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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  1.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo v pondělí  

dne  12.11. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Mgr. Filip Petr, paní Jitka Severinová, 
                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. Balíčky jubilantům 

3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV  k  31.10. 2018  

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu:  

„Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“. 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu:  

            „Oprava sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově č. p. 315 v Bokově ulici v  

             Pardubicích“. 

6. Směrnice č. 1/2019 zadávací řád veřejných zakázek 

7. Návrh jednacího řádu rady 

8. Návrh jednacího řádu zastupitelstva 

9. Pozemky 

10. Různé 
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k bodu 1 
 

• Osvětlení stezky pro cyklisty „ Černá za Bory – Žižín“ 
• Zahájení prací na okružní křižovatce silnic Průmyslová a Kyjevská v Pardubičkách 
• Prodloužení stezky pro cyklisty z Ostřešan do Nemošic 

 
 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č.1/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala zprávu o poskytnutí dárkových 
potravinových balíčků jubilantům v Městském obvodu Pardubice IV, kteří v příštím roce oslaví 
85., 90. až 99. narozeniny a souhlasí s nákupem balíčku v hodnotě 300,- Kč a květin v hodnotě 
80,- Kč. Jubilantům, kteří oslaví 80 let, bude zaslána gratulace. 
 

 
 k bodu 3 

 
Usnesení č.2/1 – XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 31.10. 2018 a bere ji na vědomí. 

 
 k bodu 4 

 
Usnesení č.3/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“. 
  
 

k bodu 5 
 
Usnesení č.4/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově čp. 315 
v Bokově ulici v Pardubicích“. 
  
 

k bodu 6 
 
Usnesení č.5/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem směrnice č. 1/2019 -  Zadávací 
řád veřejných zakázek, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, schvaluje ji s účinností od 1. 
1. 2019. Zároveň se ke stejnému datu ruší směrnice č. 2/2017 - Zadávací řád veřejných zakázek.  
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k bodu 7 
 
Usnesení č.6/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh jednacího řádu Rady 
Městského obvodu Pardubice IV. 
 
 
 
 

k bodu 8 
Usnesení č.7/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh jednacího řádu Zastupitelstva 
Městského obvodu Pardubice IV, s návrhem souhlasí a ukládá jej předložit Zastupitelstvu 
Městského obvodu Pardubice IV ke schválení. 

 
 

k bodu 9 
9/1 
Usnesení č.8/1 - XI/2018   
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostmi o prodej, odkup a zřízení 
břemen následujících pozemků a schvaluje je. Jedná se o tyto žadatele a pozemky : 

1. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 458/10 v k.ú. Nemošice.(5 pro) 

2.  ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 609/8 v k.ú. Nemošice. ( 5 pro) 

3. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 
530 12 Pardubice, žádá o zřízení služebnosti na části pozemku označeného jako p. p. 
č. 609/8 v k.ú. Nemošice. (5 pro) 

4. Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené 
Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, žádá o prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 154/18 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pardubičky. (5 pro) 

5. T.K. žádá o prodej dle geometrického plánu č. 1495-472/2018 nově vzniklých pozemků 
označených jako p.p.č.217/14 o výměře 292 m2, p.p.č. 418/15 o výměře 3 m2, vše v k. 
ú. Pardubičky. (5 pro) 

6. J.D. nabízí darování spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/111 vzhledem k celku 
pozemku označeného jako p.p.č. 293/2 o celkové výměře 319 m2 k.ú. Studánka do 
vlastnictví statutárního města Pardubice s tím, že město uhradí finanční náklady na 
vklad do KN. (5 pro) 
J.Š. nabízí darování spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/111 vzhledem k celku 
pozemku označeného jako p.p.č. 293/2 o celkové výměře 319 m2 k.ú. Studánka do 
vlastnictví statutárního města Pardubice s tím, že město uhradí finanční náklady na 
vklad do KN. (5 pro) 

7. Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, nabízí k odkoupení dle geometrického 
plánu č. 1396-438/2016 nově vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 402/7 o výměře 
501 m2 v k.ú. Pardubičky (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 402/2 k.ú. 
Pardubičky) a dle geometrického plánu č. 8372-437/2016 nově vzniklý pozemek 
označený jako p.p.č. 2445/15 o výměře 1.466 m2 v k.ú. Pardubice (vznik z pozemku 
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označeného jako p.p.č. 2445/1 k.ú. Pardubice) z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. (5 pro) 

8. J.K. a J.K. žádají o uznání vlastnických práv ve prospěch každého ve prospěch každého  
ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemku označeném 
jako p. p. č. 514/79 v k. ú. Mnětice. 
(5 pro) 

9. F.K. žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 14/1 o výměře cca 100 m2  v 
k.ú. Pardubičky za účelem výstavby 4 řadových garáží. (5 pro) 

10. M.M. žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/23 o výměře 57 m2 v k.ú. 
Nemošice. (5 pro) 

11. Společnost TOMEGAS s.r.o., IČO se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko, žádá 
o prodej pozemků označených jako p.p.č. 491/11 o výměře 1.324 m2 a  p.p.č. 491/20 o 
výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Pardubičky. (4 pro, 1 proti 0,  zdržel se) 

12. Společnost GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO 27524850, se sídlem U 
Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, žádá o směnu pozemků formou dvou 
úplatných převodů: 

            - žádá o prodej  pozemku označeného jako p.p.č. 154/99 o výměře 1.851 m2 v k.ú.    
              Pardubičky za cenu dle znaleckého posudku č. 14/6016/2018 ve výši 500,- Kč/m2  
            - nabízí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 168/12 o výměře 1.053 m2 v k.ú.     
               Pardubičky za cenu dle znaleckého posudku č. 15/6017/2018 ve výši 1.700,- Kč/m2. 
             (5 pro) 

 
9/2 
Usnesení č.9/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti GLOBAL 
SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO 27524850, se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 
03 Pardubice, která 
- nabízí k odkoupení pozemky označené jako st.p.č. 401/2 o výměře 622 m2, p.p.č. 134/5 o 
výměře 73 m2, p.p.č. 134/6 o výměře 20 m2, p.p.č. 134/7 o výměře 3 m2, p.p.č. 134/8 o výměře 
4 m2, p.p.č. 134/14 o výměře 1.099 m2, p.p.č. 142/10 o výměře 81 m2, p.p.č. 454/3 o výměře 
55 m2, p.p.č. 465/6 o výměře 474 m2, p.p.č. 529/3 o výměře 2.318 m2 a p.p.č. 554/6 o výměře 
1.231 m2, vše v k.ú. Pardubičky, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
8/2356/2016 jako cena zjištěná. 
- žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 165/9 o výměře 308 m2 v k.ú. Pardubičky. 
Rada MO Pardubice IV tyto odkupy a prodeje neschvaluje. Společnost nabízí i 
nepotřebné roztříštěné pozemky, které jsou pro MO Pardubice IV nepotřebné. 
 

 
k bodu 10 

Usnesení č.10/1 - XI/2018  (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV pověřuje  Ing. Terezu Hybskou, vedoucí odboru investic, dopravy a 
hospodářské správy a referenta Stanislava Nováka, ve smyslu ust. § 30, odst. 4 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, aby v plném rozsahu jednal a činil úkony 
jménem Městského obvodu Pardubice IV, IČ 00274046 se sídlem Bokova 315, 530 03 
Pardubice ve všech správních řízení, v rámci kterých Městský obvod Pardubice IV vystupuje 
jako účastník řízení, aby žádal správní orgány o vyjádření, osvědčení a sdělení ve smyslu části 
čtvrté správního řádu. Dále aby v rámci správních řízení z výše uvedeného titulu podával za 
městský obvod vyjádření, připomínky či žádosti o závazná stanoviska. Toto pověření trvá do 
odvolání. 
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Informace různé: 
• Zápisy z osadních výborů včetně odpovědí zasílat do měsíce na vědomí i radním 
• Informovat radní o harmonogramu investiční akce „ Okružní křižovatka silnic 

Průmyslová a Kyjevská v Pardubičkách“ 
• Rozpis investičních akcí MO Pardubice IV na rok 2019 - součástí rozpočtu 
• Po ustavení Osadních výborů předat soupis jubilantů na kalendářní rok- předsedům 

OV a radním 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                Jan Procházka 

                    dne 15.11.2018 

               
 
      
                                                                
V  Pardubicích 13.11. 2018 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 


