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Zápis 

 
z 36.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 15.3. 2021 v 16:30 hod. v OD vMnětice 

 

 

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

                  Severinová  

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. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 01/2021/UMO4: Strojní sečení 

příkopů, vegetační období 2021. 

3. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 02/2021/UMO4: Pletí souvislých 

keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých plotů na území 

Městského obvodu Pardubice IV, vegetační období 2021 

4. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 03/2021/UMO4: Péče o veřejnou 

zeleň-zálivka dřevin, vegetační období 2021. 

5. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 04/2021/UMO4: Sekání svahů 

nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá za Bory, vegetační období 2021. 

6. Schválení uzavření rámcové smlouvy č. UMO4/xx/2021/OIDHS/No na údržbu a 

opravy místních a účelových komunikací v majetku Statutárního města Pardubice ve 

správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 2021 

7. Schválení uzavření smlouvy č. UMO4/xx/2021/OIDHS/No na likvidace plevelů 

rostoucích v chodnících a ošetření stromů proti klíněnce, vegetační období 2021“. 

8. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. ZT/2021, Servis, údržba a 

opravy nářadí a strojů zahradní techniky pro Městský obvod Pardubice IV na 

kalendářní rok 2021. 

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

rozsahu: „Opravy chodníků v MO Pardubice IV 2021“ 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Opravy 

chodníků v MO Pardubice IV 2021“ 

11. Schválení zhotovitele akce „Výstavba dětského hřiště v ulici Drozdická v 

Pardubicích“ 

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

rozsahu: „Nákup užitkového vozu valník – sklápěč“ 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Nákup 

užitkového vozu valník – sklápěč“ 

14. Odpisový plán na rok 2021 

15. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 

16. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 28.2.2021 
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17. Schválení zvýšení počtu zaměstnanců ÚMO Pardubice IV 

18. Návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

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

rozsahu: „Mnětice – ul Ke Hrázi, rekonstrukce části místní komunikace“ 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Mnětice – ul 

Ke Hrázi, rekonstrukce části místní komunikace“ 

21. Pozemky 

22. Různé  

 

                         

 

 

 bodu 1 

• Stezka pro cyklisty v Pardubičkách podél komunikace v ulici Průmyslová 

• „Červeňák“ 

• Záměr výsadby stromořadí z Nemošic směrem na Ostřešany 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 379/36-III/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

01/2021, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Strojní sečení příkopů, vegetační období 2021“, dle 

předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 380/36 -III/2021 (5 pro) 

       Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

02/2021, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů 

s trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského obvodu Pardubice IV, vegetační 

období 2021“, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

k bodu 4 

 
 

Usnesení č. 381/36 -III/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

03/2021, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na akci „Péče o veřejnou zeleň-zálivka dřevin, vegetační období 

2021“ dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení 
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k bodu 5 

 

Usnesení č. 382/36 -III/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

04/2021, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá za 

Bory, vegetační období 2021“ dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 383/36-III/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo se 

společností Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 

12 Pardubice, na údržbu a opravy místních a účelových komunikací v majetku Statutárního 

města Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 2021 dle 

předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 

 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 384/36-III/2021 (5 pro)            

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

Vítězslav Haupt, IČ: 87910284, na akci: „Likvidace plevelů rostoucích v chodnících a ošetření 

stromů proti klíněnce, vegetační období 2021“. 

 

k bodu 8 

Usnesení č. 385/36-III/2021 (5 pro)            

 Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. ZT/2021 

se společností Kostelecký Pardubice, s.r.o., se sídlem K Hájovně 65, 530 02 Spojil, IČ 288 

53 709, na Servis, údržbu a opravy nářadí a strojů zahradní techniky pro Městský obvod 

Pardubice IV, na kalendářní rok 2021, dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 

 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 386/36-III/2021 (5 pro)            

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy chodníků v MO Pardubice IV 2021“. 

 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 387/36-III/2021 (5 pro)           

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

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy chodníků v MO 

Pardubice IV 2021“. 

 

k bodu 11 
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Usnesení č. 388/36-III/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení jako 

zhotovitele akce: „Výstavba dětského hřiště v ulici Drozdická v Pardubicích.“ firmu: KULANT 

cz s.r.o., Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice, IČ: 252 93 494 

 

 

k bodu 12 

 

Usnesení č. 389/36-III/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 

této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 

„Nákup užitkového vozu valník – sklápěč“. 

 

 

k bodu 13 

 

Usnesení č. 390/36-III/2021 (5 pro)            

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

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup užitkového vozu valník 

– sklápěč“. 

 

k bodu 14 

 

Usnesení č. 391/36-III/2021 (5 pro)            

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle přílohy 

k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

k bodu 15 

 

Usnesení č. 392/36-III/2021 (5 pro)            

1.  Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 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 MO Pardubice IV 

schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 dle tabulkové části předložené zprávy. 

 

 

 

k bodu 16 

 

Usnesení č. 393/36-III/2021 (5 pro)   

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

k 28. 2. 2021 a bere ji na vědomí. 

 

 

 

 

k bodu 17 
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Usnesení č. 394/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců o ½ pracovního 

úvazku úředníka, který se stane součástí odboru OIDŽPHS od 1.7.2021.  

 

 

k bodu 18 

 

Usnesení č. 395/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XIII. veřejného 

zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 29.3. 2021. 

 

 

 

k bodu 19 

 

Usnesení č. 396/36-III/2021 (5 pro)   

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Mnětice – ul. Ke Hrázi, rekonstrukce části místní 

komunikace“. 

 

 

k bodu 20 

 

Usnesení č. 397/36-III/2021 (5 pro)   

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

obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Mnětice – ul. Ke Hrázi, 

rekonstrukce části místní komunikace“. 

 

 
  

k bodu 21 

21/1 

Usnesení č. 398/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí K.N., která nabízí k odkoupení 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku pozemku označeném jako p.p.č. 187/78 

o celkové výměře 317 m2 k.ú. Černá za Bory, za cenu dle znaleckého posudku. Rada tento 

odkup schvaluje.  

 

21/2 

Usnesení č. 399/36-III/2021 (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel)   

                  Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí A.K. a E.H., kteří doplnili již 

podanou žádost a jako spoluvlastníci pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 v k.ú. Černá za 

Bory, žádají o uzavření smlouvy o pronájmu pozemku na nájem části  pozemku označeného 

jako p.p.č. 25/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Černá za Bory, za účelem užívání části pozemku jako 

chodník a parkoviště pro autobusovou dopravu, na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, 

za nájemné ve výši 7.200,- Kč (436,36 Kč/m2/rok). Rada uzavření nájemní smlouvy 

neschvaluje. 
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21/3 

Usnesení č. 400/36-III/2021 (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel )   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti STARZONE s.r.o., 

IČO 05866065, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, která žádá o prodej 

pozemků označených jako p.p.č. 160/14 o výměře 3.124 m2, p.p.č. 160/16 o výměře 7 m2, 

p.p.č. 160/13 o výměře 553 m2, vše v k. Černá za Bory za kupní cenu 800,- Kč/m2. Rada MO 

Pardubice IV s žádostí souhlasí pouze za podmínky celkového narovnání všech 

vlastnických práv k pozemkům mezi Statutárním městem Pardubice a společností 

STARZONE, které bude v každém případě zahrnovat (bez ohledu na právní formu, 

kterou bude celkové narovnání realizováno) poskytnutí pozemků ze strany společnosti 

STARZONE Statutárnímu městu Pardubice potřebných pro vybudování cyklostezky 

"Kruhový objezd Černá za Bory - Staročernsko". 

 

21/4 

Usnesení č. 401/36-III/2021 (5 pro )   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Doubravické Domy 

s.r.o., IČO 26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, která žádá o: 

a) výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 739 m2, p.p.č. 522 o výměře 

15 m2, p.p.č. 509 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v 

k.ú. Drozdice, za účelem vybudování komunikace o šířce 6 m s asfaltovým povrchem, 

zahrnující vytvoření připojovací křižovatky, sjízdné a pochůzné plochy obytné zóny s 

povrchem z betonových kamenných dlažeb, včetně přilehlé veřejné zeleně v rámci stavby 

„Bytový dům - Zelená rezidence - Černá za Bory“ 

b) nabízí bezúplatný převod vybudované komunikace, připojovací křižovatky, sjízdné a 

pochůzné plochy, veřejné zeleně na částech pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 

782 m2, v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, po kolaudaci 

c) prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře cca 194 m2 v k.ú. Černá za 

Bory za účelem stavby části bytového domu a vybudování parkovacích stání v rámci stavby 

„Bytový dům- Zelená rezidence - Černá za Bory“ 

Rada Městského obvodu Pardubice IV výpůjčku, bezúplatný převod a prodej částí 

pozemků neschvaluje. 

 

21/5 

Usnesení č. 402/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí J.B., která žádá o prodej pronajaté 

části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře cca 186 m2 v k.ú. Černá za Bory. Rada 

tento prodej neschvaluje. 

 

 

21/6 

Usnesení č. 403/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí A.D., která žádá o nájem části 

pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Černá za Bory za účelem užívání 
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pozemku jako zahrádka. Rada s nájmem pozemku souhlasí za podmínky, že předmětem 

nájmu nebude část pozemku p.p.č. 501/1, která je již v současnosti využívána na základě 

platné smlouvy s panem Ing. Lukášem Tarnoczym. 

 

 

21/7 

Usnesení č. 404/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městkého obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí P.V., který žádá o prodej pozemku 

označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 984 m2 v k.ú. Černá za Bory. Rada s tímto prodejem 

souhlasí za podmínky, že prodej pozemku proběhne až po vydání nového Územního plánu 

Statutárního města Pardubice a za cenu obvyklou, odpovídající stavu po vydání nového 

Územního plánu Statutárního města Pardubice. Do vydání nového ÚP doporučujeme 

pronájem pozemku.  

 

 

21/8 

Usnesení č. 405/36-III/2021 (5 pro)   

                  Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí V.M., který žádá o prodej části 

pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Pardubičky, za účelem stavby 

garáže. Rada tento prodej části pozemku neschvaluje. 

 

 

k bodu 22 

22/1 

Usnesení č. 406/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s projektovou dokumentací pro společné 

povolení stavby „Pardubice, ul. Průmyslová – přechod pro chodce, úprava BESIP“, 

zpracovanou Ateliérem malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného a nemá 

k předložené PD připomínky. 

 

 

22/2 

Usnesení č. 407/36-III/2021 (5 pro)   

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje testováním zaměstnanců MO Pardubice IV na  

Covid 19.                                                           

 

 

22/3 

Usnesení č. 408/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje ukončení nájmu se současným nájemcem OD 

Drozdice. 

 

 

22/4 

Usnesení č. 409/36-III/2021 (5 pro)   

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženými žádostmi a souhlasí jako 

vlastník místní komunikace se zvláštním užíváním MK (pořádání sportovní akce) a s uzavírkou 

MK, a to v Nemošicích v úseku ul. 5. května (od ul. Ostřešanská až po konec místní části 
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Nemošice) a MK od konce místní části Nemošice po začátek místní části Mnětice, dle přiložené 

přílohy. Vše v termínu 10.4.2021 z důvodu konání sportovní akce „Mistrovství ČR mužů a žen 

v půlmaratonu 2021“,  

 

22/5 

Usnesení č. 410/36-III/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV nesouhlasí se záměrem povolení přechodného 

dopravního značení, které vyhradí parkovací místa pro zaměstnance Nemocnice 

Pardubického kraje v ulici Východní, a to v úseku od ulice Zelená po ulici Revoluční.  

 

 

Diskuse: 

Jan Procházka: 

- Prověření navýšení parkovacích míst v areálu bývalé Tesly  

- Požádat o úklid lesa za halami Starzone  

 

 

 

 

       Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                     starosta 

 

 

 

 

  ověřovatel:                                             Ing. Leoš Příhoda 

                         dne: 18.3.2021  

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 15.3.2021 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 


