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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  59.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

10.1.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, paní Jitka Severinová, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej 

Pištora, Ing. Josef Bednář 
Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Bednář  
 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                     

Program: 
 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

 
2. Přestupková agenda v roce 2017 

 
3. Zhodnocení činnosti životního prostředí za rok 2017 

 
4. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2017  

5. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 
2017  
 

6. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2017  
 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2476/2016 – Zpracování projektových dokumentací 
na vybudování a rekonstrukce chodníků v MO Pardubice IV, včetně výkonu 
autorského dozoru 
 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2000/2017 - Zpracování projektových dokumentací 
na vybudování a rekonstrukce chodníků a pobytových ploch v MO Pardubice IV, 
včetně výkonu autorského dozoru 

 
9. Schválení zhotovitele akce – Zajištění provozu a údržby sorpčních vpustí  

 
10. Schválení zhotovitele akce – Servis, údržba a opravy místního rozhlasu ve správě MO 

Pardubice IV pro kalendářní rok 2018 
 

11. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
– Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování 
živých plotů 
 

12. Pozemky 
 

13. Různé 
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k bodu 1 
 

• rekonstrukce komunikace v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích 
• turnaj ve stolním tenise v Mněticích 
• veřejné osvětlení cyklistické stezky Pardubičky – Černá za Bory 
• stezka pro cyklisty Černá za Bory -  Žižín 

 
 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č. 604/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o 
přestupkové agendě v roce 2017 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV na vědomí. 

 
k bodu 3 

 
Usnesení č. 605/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti na úseku životního 
prostředí za rok 2017 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice 
IV na vědomí. 

 
    
 

k bodu 4 
Usnesení č. 606/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s výroční zprávou o poskytování informací 
dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2017 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV na vědomí. 

 
 

k bodu 5 
 
Usnesení č. 607/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s přehledem vydaných výpisů 
z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2017 a ukládá jej předložit 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 
  
 
 

k bodu 6 
Usnesení č. 608/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o výběru 
místních a správních poplatků v OEVV za rok 2017 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu 
Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 
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k bodu 7 
Usnesení č. 609/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2476/2016  
akce: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků v MO 
Pardubice IV, včetně výkonu autorského dozoru“ 
 
 

k bodu 8 
Usnesení č. 610/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2000/2017  
akce: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků a 
pobytových ploch v MO Pardubice IV, včetně výkonu autorského dozoru“ 
 
 

 
k bodu 9 

Usnesení č. 611/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje fi. Václav Ruml, Malá 298, 533 04 Sezemice, 
IČ: 16215184 jako zhotovitele akce: „Zajištění provozu a údržby sorpčních vpustí SOL 2/4 M 
a GSO5/SV-P  umístěných v lokalitě Městského obvodu Pardubice IV, dle předloženého 
návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 

 
 

k bodu 10 
Usnesení č. 612/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje fi. Miroslav Šinkora, Rozhlas servis, se sídlem 
Staroholická 83, 534 01 Holice, IČ 69166986  jako zhotovitele akce: Servis, údržba a opravy 
místního rozhlasu ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 2018, dle 
předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 
 

k bodu 11 
Usnesení č. 613/59- I/2018  (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: 
„Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých 
plotů.“ 
 
 

k bodu 12 
 
12/1 
Usnesení č. 614/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Statutárního města Pardubice, 
zast. OMI MmP, které žádá o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě  
na částech pozemků označených jako p.p.č. 19/3, p.p.č. 19/4 a st.p.č. 1360, vše v k.ú. 
Pardubičky, ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského 
náměstí 125, Pardubice – Staré Město, PSČ 530 02, s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, IČO 
69172196, se sídlem Průmyslová 450, Pardubičky, 530 03 Pardubice, spočívající v uložení 
a provozování stavby "ZZS PAK-Dostavba výjezdové základny Pardubice, Signalizační 
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zařízení na výjezd záchranné služby SO 01-Signalizační zařízení K28" v rozsahu 
geometrického plánu č. 1432-72/2017. Rada se zřízením služebnosti souhlasí. 
 
 
12/2 
Usnesení č. 615/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, která 
žádá o zřízení věcného břemene na částech  pozemků označených jako p.p.č. 13/17 a p.p.č. 
13/18, vše v k.ú. Černá za Bory, za účelem provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve 
výši 1.000,- Kč+DPH. Rada se zřízením věcného břemene souhlasí. 
 
 
12/3 
Usnesení č. 616/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost Společenství vlastníků domu čp. 177 
– 178 Na Vsi, Černá za Bory, Pardubice, IČO 03099768, se sídlem Na Vsi 178, Černá za 
Bory, 533 01 Pardubice, které žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 13/18 o výměře 
9 m2 v k.ú. Černá za Bory za cenu 300,- Kč/m2 a p.p.č. 13/17 o výměře 20 m2 v k.ú.  Černá za 
Bory za cenu 30,- Kč/m2. 
Rada souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 13/18 k. ú. Černá za Bory, na kterém stojí 
kontejnerové stání. Rada zamítá  prodej části pozemku p.p.č. 13/17 v k.ú. Černá za Bory. 
Rada Městského obvodu navrhuje řešit záměr na tomto pozemku výpůjčkou. 
 

 
12/4 
Usnesení č. 617/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost Z.M., který žádá o směnu části 
pozemku označeného jako p.p.č. 427/1 o výměře cca 1717 m2, v k.ú. Nemošice (ve vlastnictví 
města)  za dle geometrického plánu č. 773-107/2017 nově vzniklý pozemek označený jako 
p.p.č. 427/22  o výměře 1717 m2, v k.ú. Nemošice (vznik z pozemků označených jako p.p.č. 
427/21, p.p.č. 427/22, p.p.č. 427/24, p.p.č. 427/25, p.p.č. 427/26, p.p.č. 427/27, p.p.č. 427/28, 
p.p.č. 427/29, p.p.č. 427/30 a p.p.č. 427/31), včetně komunikace a veřejné zeleně (ve vlastnictví 
žadatele).  
Rada s touto směnou nesouhlasí. Rada se přiklání k názoru OD a doporučuje pozemek 
řešit dle schválených zásad, tzn. bezúplatným převodem pozemku a kupní smlouvou za 
1 000 Kč na předávanou infrastrukturu. 
 
 
 

k bodu 13 
 
 
13/1 
Usnesení č. 618/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. K-MO 
IV 02/2018, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 25262572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
předměstí, 530 12 Pardubice, na opravy místních a účelových komunikací v majetku 
Statutárního města Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 
2018 dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
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13/2 
Usnesení č. 619/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. K-MO IV 01/2018, 
zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 25262572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé předměstí, 530 12 
Pardubice, na pohotovostní službu pro zajištění označení a odstranění následků havárií a 
nenadálých živelných události dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 
 
13/3 
Usnesení č. 620/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
01/2018, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
předměstí, 530 12 Pardubice, na „Strojní sečení příkopů, vegetační období 2018“, dle 
předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 
 
13/4 
Usnesení č. 621/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
02/2018, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 25262572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
předměstí, 530 12 Pardubice, na „Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá  za 
Bory, vegetační období 2018“, dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 
 
13/5 
Usnesení č. 622/59- I/2018  (5 pro ) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předanou peticí dle § 1 zákona 
č.85/1990 Sb., o právu petičním a čl. 18 listiny práv a svobod: „ Nesouhlas s návrhem 
stavebních úprav polyfunkčního domu na adrese Národních hrdinů 257, Pardubičky“. 
Rada s touto peticí vyjadřuje souhlas. 

 
2. Rada městského obvodu Pardubice IV pověřuje tajemnici úřadu k předání stanoviska 

k probíhajícímu stavebnímu řízení, kdy se cítí městský obvod být účastníkem řízení a 
byl v probíhajícím správním řízení opomenut a k předání zásadních námitek účastníka 
výše uvedeného stavebního řízení.  

 
 
13/6 
Usnesení č. 623/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o řešení neuspokojeného stavu 
veřejné komunikace v ulici Východní v Pardubičkách. 

1. Rada ukládá úřadu realizovat provizorní opravu uličních vpustí, aby byl umožněn odtok 
dešťové vody z komunikace. 

2. Rada ukládá starostovi zajistit vypracování projektového záměru na kompletní opravu 
komunikace včetně dokladové části a předběžného rozpočtu. 

 
 
13/7 
Usnesení č. 624/59- I/2018  (5 pro ) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.., 
kterou se vydává požární řád Statutárního města Pardubic. Rada městského obvodu Pardubice 
IV souhlasí se zněním a k tomuto návrhu nemá připomínky. 
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13/8  
Rada se seznámila s opětovnou žádostí pana Duhy, který má pronajatý OD Drozdice a má zájem 
jej odkoupit s věcným břemenem SDH Drozdice. Rada nemá k prodeji zásadní námitky a 
žadatele odkazuje k podání oficiální žádosti na Magistrát města Pardubic, k rukám vedoucího 
odboru.   
 
 

 
                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
 
 
 
     
Ověřitel:                                                                Ing. Josef Bednář 
 
 
    
 
                                     
V Pardubicích  15.1.2018 
zpracoval : Ing. Jana Růžičková  
 
 
 
 
 


