
Zápis 

 
z 2. jednání Rady městského obvodu Pardubice IV, které se konalo  

dne 22.11. 2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Jan Procházka, Mgr. Bc. Karel Žemlička, Ing. Josef Vamberský, LL.M., Josef 

Bittner, Jaroslav Mlateček             

Omluven: ---- 

Jednání se účastnil: Mgr. Naděžda Peterová, tajemnice úřadu 

                                  Ing. Tomáš Pelcman (16.00-16.45 hod) 

                                  Ing. Tereza Hybská (17.30-18.00 hod) 

                                  Stanislav Novák (17.30-18.00 hod) 

 

Jednání zahájil a řídil Jan Procházka, starosta Městského obvodu Pardubice IV       

 

Usnesení č. 9/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila ověřovatele zápisu pana Mgr. Bc. 

Karla Žemličku a zapisovatelku jednání Rady městského obvodu Pardubice IV Mgr. Naděždu 

Peterovou. S navrženým programem jednání souhlasí.  

Ověřovatel zápisu: Mgr. Bc. Karel Žemlička 

Zapisovatelka: Mgr. Naděžda Peterová 

 

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Statut finančního výboru ZMO Pardubice IV 

3. Statut kontrolního výboru ZMO Pardubice IV  

4. Schválení Směrnice – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice IV 

5. Návrh na ustanovení komisí rady a osadních výborů Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice IV    

6. Návrh měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů, předsedů a členů osadních výborů a 

komisí a peněžní plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva 

7. Stanovení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV  

8. Návrh výše cestovních náhrad pro členy Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV  

9. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Ing. T. Pelcman 

10. Statut osadních výborů Městského obvodu Pardubice IV a základní pravidla pro použití 

finančních prostředků z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV 

11. Pozemky a vyjádření k projektovým dokumentacím  

12. Stanovení redakční rady obvodního zpravodaje Pardubická čtyřka 

13. Různé  
  

 

k bodu 1 

Starosta Městského obvodu Pardubice IV informoval ostatní členy Rady městského obvodu 

Pardubice IV o své činnosti za období od 31. 10. 2022 do 22. 11. 2022: 



• oblast parkování v místní části Pardubičky – jednání s hejtmanem Pardubického kraje, 

s ČTV,  

• oblast bezpečnosti v Městském obvodu Pardubice IV – umístění radaru na měření 

rychlosti, umístění kamery k nově vybudovanému sportovnímu hřišti v ulici Drozdická,  

• oblast školství – jednání s ředitelem ZŠ Pardubičky, chystá se jednání s ředitelem SOU 

Černá za Bory a s ředitelkou MŠ Pardubičky 

• oblast odpadů – úklid oblasti „Červeňák“, uplatnění projektu Regionální strategie 

adaptačních opatření (ReSAO) v MO Pardubice IV, snížení počtu umísťovaných 

velkoobjemových kontejnerů v MO Pardubice IV 

• umístění protihlukové stěny v ul. Východní, místní část Pardubičky 

• umístění fotovoltaiky na budovu ÚMO Pardubice IV 

• připravují se akce pořádané MO Pardubice IV – vánoční rozsvěcení stromu na den 

28.11.2022, slavnostní otevření sportovního hřiště v ul. Drozdická najaře 2023 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 10/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala Statut finančního výboru Městského obvodu 

Pardubice IV, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, s platností a účinností od 1.1.2023 a 

ukládá jej předložit ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV.  

Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 11/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala Statut kontrolního výboru Městského obvodu 

Pardubice IV, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, s platností a účinností od 1.1.2023 a 

ukládá jej předložit ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV.  

Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

 

k bodu 4 

Usnesení č. 12/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala Směrnici – Zásady pro poskytování dotací 

z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

s platností ode dne schválení a účinností od 1. 1. 2023, s jejím obsahem souhlasí a ukládá ji 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV na vědomí.  

Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

k bodu 5 

Usnesení č. 13/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila předložený návrh, který je 

přílohou tohoto usnesení, na ustanovení komisí rady a osadních výborů od 1.1.2023 a ukládá 

předložit návrh na ustanovení komisí Rady městského obvodu Pardubice IV Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice IV na vědomí a ustanovení osadních výborů ke schválení. 

Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

 

 



k bodu 6 

Usnesení č. 14/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu v návaznosti 

na nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v platném znění:  

a) schvaluje poskytování souhrnných měsíčních odměn neuvolněných členům 

zastupitelstva od 1.1.2023, 

b) schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům a 

členům komisí a výborů dle bodu 2 důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, 

c) schvaluje měsíční odměny poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členové 

zastupitelstva a budou vykonávat funkce předsedy, člena komise nebo výboru dle bodu 

2 důvodové zprávy, 

d) ukládá předložit poskytování souhrnných měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva od 1.1.2023 Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV ke schválení. 

Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

 

k bodu 7 

Usnesení č. 15/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o stanovení 

paušální náhrady za ztrátu výdělku u neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice IV v návaznosti na zákon 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to takto: 

a) schvaluje paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 340,- Kč za hodinu,  

b) schvaluje stanovení maximální výše náhrady ušlého výdělku, kterou lze jako 

náhradu poskytnout za kalendářní měsíc a nesmí překročit částku 3.000,- Kč za 

měsíc, 

c) ukládá předložit stanovení paušální náhrady za ztrátu výdělku neuvolněným 

členům zastupitelstva od 1.1.2023 Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice 

IV ke schválení.   

 Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

k bodu 8 

Usnesení č. 16/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o cestovních 

náhradách pro členy zastupitelstva městského obvodu a ukládá ji předložit Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice IV ke schválení s účinností od 1.1.2023. 

Z: tajemnice úřadu 

T:   14. 12. 2022 

k bodu 9 

Usnesení č. 17/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

UMO4/381/2022/Pe ze dne 18. 8. 2022, který je přílohou této zprávy. 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 18/2 - XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala Statut osadních výborů Městského obvodu 

Pardubice IV a základní pravidla pro použití finančních prostředků z rozpočtu Městského 



obvodu Pardubice IV (směrnice), který je nedílnou součástí tohoto usnesení, s platností od 

1.1.2023 a ukládá jej předložit ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV. 

Z: tajemnice úřadu 

T: 14.12.2023 

 

 

k bodu 11 

Pozemky a vyjádření k projektovým dokumentacím 

1/11  

Usnesení č. 19/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory 

– vodovod – SO 02 Průmyslová zóna – 1. část“, ul. Holandská, Pardubice místní část Černá za 

Bory, kterou podala společnost MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec 

Králové, IČ: 601 13 111. Rada s projektovou dokumentací stavby souhlasí za stanovených 

podmínek, které jsou součástí důvodové zprávy. 

2/11 

Usnesení č. 20/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory 

– vodovod – SO 03 Průmyslová zóna – 2. část“, ul. Holandská, Pardubice místní část Černá za 

Bory a Drozdice, kterou podala společnost MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 

500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111. Rada s projektovou dokumentací stavby souhlasí za 

stanovených podmínek, které jsou součástí důvodové zprávy. 

3/11 

Usnesení č. 21/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k návrhu změny č. 1 

Územní studie lokality 121/z Černá za Bory, kterou Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 

533 04 Sezemice. Rada s návrhem změny č. 1 souhlasí za následujících podmínek:  

1) Bude zajištěno pěší propojení s centrální částí Černé za Bory, a to v místech výjezdu 

z lokality do ulice Ke Kobelnici.  

2) Veřejné prostranství bude mít dostatečnou kapacitu na umístění sportovního nebo 

volnočasového prostoru.  

3) V lokalitě bude navržena dostatečná plocha pro umístění nádob pro separovaný odpad.  

 

4/11 

Usnesení č. 22/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby „Stavební úpravy haly P3 T-PROJECT“, umístěnou na pozemcích p. č. st. 

859 a p. č. 154/30 v k.ú. Pardubičky, v areálu společnosti FOXCONN, kterou podala společnost 

GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, 530 03 Pardubice, IČ: 

275 24 850.  

Rada s projektovou dokumentací stavby souhlasí bez podmínek.  

 

 



5/11 

Usnesení č. 23/2 -XI/2022 (0 pro, 5 proti, 0 zdržel se) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí E.H. a A.K., vlastníků pozemku 

označeného jako p.p.č. 25/2 k.ú. Černá za Bory, kteří žádají o úhradu nájemného za část 

pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Černá za Bory, za období od 

1.9.2020 do 30.4.2021 ve výši 13 200,- Kč a za období 23.9.2021 do 23.9.2022 ve výši 19 800,- 

Kč (300,- Kč/m2/rok). 

Důvod odmítnutí: Pokud žadatelé nechtějí pozemek odprodat, doporučujeme nejdříve uzavřít 

nájemní smlouvu.  

 

6/11 

Usnesení č. 24/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, která žádá o 

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

p.p.č. 171/4 a p.p.č. 171/10, vše v k.ú. Černá za Bory, za účelem uložení a provozování 

distribučního vedení nn v rámci investiční akce „PA Černá za Bory Jabloňová 232 MZS“. 

. 

7/11 

Usnesení č. 25/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 

53002, která žádá o zřízení budoucího věcného břemene a věcného břemene na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 501/49, p.p.č. 501/48, p.p.č. 510, p.p.č. 515, p.p.č. 521, p.p.č. 

522, p.p.č. 501/1, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č. 147/1, p.p.č. 144/149, p.p.č. 144/148, p.p.č. 

144/147, p.p.č. 144/23, p.p.č. 144/154, p.p.č. 144/150, p.p.č. 144/156, vše v k.ú. Drozdice, p.p.č. 

496/2, p.p.č. 496/4, p.p.č. 179/36, p.p.č. 179/9, p.p.č. 179/10, p.p.č. 427/5, vše v k.ú. 

Pardubičky, za účelem uložení a provozování vodovodního řadu v rámci akce „Zásobní 

vodovodní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod“, za 

jednorázovou náhradu 1.000,- Kč/pozemek+DPH 

 

K bodu 12 

Usnesení č. 26/2 -XI/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh na složení redakční rady obvodního 

zpravodaje Pardubická čtyřka a souhlasí s redakční radou ve složení Mgr. Naděžda Peterová – 

tajemnice úřadu, Ing. Iva Matušková-referent Kanceláře úřadu, Mgr. Filip Petr-zastupitel MO 

Pardubice IV. 

K bodu 13 

 

Různé 

 

 

Ing. T. Pelcman – předložil možný návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 

2023 s jeho vysvětlením, odpovídal na dotazy všech členů rady 



J. Procházka – požádal o vytvoření formuláře žádosti o poskytnutí dotace z položky „rezerva 

rady“ – zajistí tajemnice úřadu do 31. 12. 2022 

 

 

Jednání skončeno: 18.00 hod 

 

 

V Pardubicích dne 22.11. 2022 

 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice úřadu 
 

 

 

 

 

Jan Procházka 

starosta MO Pardubice IV 

 

 

 

 

ověřovatel:    Mgr. Bc. Karel Žemlička 

                    dne: 28.11.2022 

 


