
Zápis 

 
z 55. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 16.5. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, František Hlubocký 

 

Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 

 

Omluven: Mgr. Filip Petr, 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 dodatku č. 1/2022 směrnice č. 3/2021 - Pravidla hospodaření sociálního fondu 

MO Pardubice IV  

3. Schválení směrnice „Pravidla pro vyřizování stížností, petic a poskytování informací“ 

4. Schválení směrnice – „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zák. 

 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zák. č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění“ 

5. Schválení uzavření Smlouvy s ČSOB za účelem zřízení platebního terminálu 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022 

7. Stanovisko k žádosti o povolení připojení budoucích účelových komunikací na místní 

komunikaci v ulici Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko  

8. Souhlas se zvláštním užíváním – umístnění inženýrských sítí do místní komunikace, 

ul. Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko  

9. Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV k projektové dokumentaci pro stavbu 

„Domy Staročernsko, na pozemcích p. p. č. 671/5, 671/6, 671/8, 669/41“  

10. Vyjádření k závaznému stanovisku Dopravního inspektorátu PČR ke zvláštnímu 

užívání místní komunikace – vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně tělesně 

postiženou osobu, ul. Zelená, Pardubice 

11. Schválení zhotovitele akce „Oprava místní komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“  

12. Schválení zhotovitele akce „Černá za Bory. Výstavba přidruženého pruhu místní 

komunikace v ulici Na Vsi“ 

13. Návrh dotací z dotačního programu „Sport“ z rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2022 

14. Návrh smlouvy na dotační program MO Pardubice IV na r. 2022 

15. Pozemky 

16. Různé  

                         



      

 

k bodu 1 

Bez příspěvku.  

 

 

k bodu 2 

Usnesení č. č. 589/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženým dodatkem č. 1/2022 

směrnice č. 3/2021 - Pravidla hospodaření sociálního fondu MO Pardubice IV a s jeho obsahem 

souhlasí a navrhuje jej předložit ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Pardubice IV. 

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 590/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem směrnice „Pravidla pro 

vyřizování stížností, petic a poskytování informací“ a tímto schvaluje její znění.  

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 591/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem směrnice „Sazebník úhrad 

nákladů za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, a zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, v platném znění“ a tímto jej schvaluje.  

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 592/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o přijímání 

platebních karet a poskytování dalších služeb s ČSOB a.s.  a Dodatku č. 1 a s ČSOB a.s., která 

je přílohou této zprávy. 

 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 593/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 

2022 dle tabulkové části předložené zprávy.  

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 594/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele Domy 

Staročernsko s.r.o., se sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice, zastoupeného na 



základě plné moci Ing. arch. Janem Mádlíkem – Ateliér architektury, se sídlem Slezská 368/2, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 668 33 931, a souhlasí jako vlastník místní komunikace se zřízením 

připojení dvou budoucích veřejně přístupných účelových komunikací, a to z pozemků p. č. 

671/5, 671/6 a 671/8 v k.ú. Staročernsko (přes pozemky p. č. 765/6, 795/5, 795/3 a 671/4  v 

k.ú. Staročernsko) na místní komunikaci III. třídy, č. komunikace  400c, pozemek p. č. 795/1 v 

k.ú. Staročernsko, ulice Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko, a to při investiční 

akci „Domy Staročernsko, na pozemcích p. p. č. 671/5, 671/6, 671/8, 669/41“.795/1 v k. ú. 

Staročernsko, ul. Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko, a to při stavbě 

„Novostavby rodinných domů Staročernsko“.  

 

 

k bodu 8 

 

Usnesení č. 595/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele Domy 

Staročernsko s.r.o., se sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice, zastoupeného na 

základě plné moci Ing. arch. Janem Mádlíkem – Ateliér architektury, se sídlem Slezská 368/2, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 668 33 931, a souhlasí jako vlastník místní komunikace s 

povolením zvláštního užívání místní komunikace spočívající v uložení inženýrských sítí do 

silničního pozemku (tělesa vozovky a silniční zeleně), konkrétně napojení vodovodního řadu, 

kabelového vedení veřejného osvětlení, plynovodního řadu a sdělovacího kabelového vedení; 

v pozemcích p. č. 795/1, 795/2, 795/3, 671/4, 765/6, 795/5 v k.ú. Staročernsko, ulice 

Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko, a to při investiční akci „Domy Staročernsko, 

na pozemcích p. p. č. 671/5, 671/6, 671/8, 669/41“. 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 596/55 -V/2022 (3 pro) 

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

dokumentaci stavby „Domy Staročernsko, na pozemcích p. p. č. 671/5, 671/6, 671/8, 669/41“, 

v k.ú. Staročernsko, ul. Podhumenská, Pardubice místní část Staročernsko, kterou podala 

společnost Domy Staročernsko s.r.o., se sídlem Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice, 

zastoupena na základě plné moci Ing. arch. Janem Mádlíkem – Ateliér architektury, se sídlem 

Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 668 33 931, a se stavbou souhlasí za stanovených 

skutečností a podmínek, které jsou součástí důvodové zprávy. 

 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 597/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s podmínkami závazného stanoviska 

Dopravního inspektorát PČR ke zvláštnímu užívání spočívající ve zřízení vyhrazeného 

parkovacího stání pro zdravotně tělesně postiženou osobu v ul. Zelená před č.p. 200, Pardubice. 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV 

nebude v letošním roce realizována úprava vodorovného dopravního značení dle požadavků 

vyplývající z tohoto závazného stanoviska.  



 

k bodu 11 

 

Usnesení č. 598/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 

akce: „Oprava místní komunikace ulice Zemědělská v Mněticích“ firmu: Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361. 

 

 

k bodu 12 

Usnesení č. 599/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 

akce: „Černá za Bory. Výstavba přidruženého pruhu místní komunikace v ulici Na Vsi“ firmu: 

MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ: 275 23 934. 

 

 

k bodu 13 

Usnesení č. 600/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu 

„Sport“ dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a kterou schválila Školská, kulturní a 

sportovní komise Městského obvodu Pardubice IV. Dále ukládá zapracovat schválené dotace 

v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2022. 

 

k bodu 14 

Usnesení č. 601/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotací z dotačního 

programu „Sport“ na rok 2022 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení  

a schvaluje uzavření smluv se subjekty poskytnutých dotací, které schválila Rada městského 

obvodu Pardubice IV dne 16.5.2022.  

 

k bodu 15 

Pozemky 

15/1  

Usnesení č. 602/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Společnost Nová Tesla s.r.o., IČO 

07205082, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, která nabízí   

-darovat část pozemku označeného jako p.p.č. 752 o výměře cca 3.565 m2 (na výkrese 

vyznačeno světle modrou barvou) a pozemku označeného jako p.p.č. 71/48 o výměře 40 m2, 

vše v k.ú. Pardubičky, na kterých bude umístěna technické infrastruktura (komunikace, veřejné 

osvětlení, veřejná zeleň), a to po kolaudaci TI a žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací, 

- odkoupení technické infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň) umístěné 

na části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o výměře cca 3.565 m2 a na pozemku označeném 

jako p.p.č. 71/48 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Pardubičky po kolaudaci do vlastnictví statutárního 

města, za cenu 1.000,- Kč a žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 



-zřízení služebnosti veřejného prostranství na části pozemku označeného jako p.p.č. 752 o 

výměře 400 m2 (na výkrese vyznačeno šrafováním světle modrou barvou)  v k.ú. Pardubičky 

ve prospěch statutárního města Pardubice po schválení darování pozemků v orgánech města,  

a to za podmínek: 

1) Darování Památníku z roku 1947, který byl umístěn v areálu bývalé Tesly z vlastnictví 

žadatele do vlastnictví Statutárního města Pardubice, včetně návrhu nového umístění a realizaci 

samotného umístění v rámci „náměstí“ v areálu Nové Tesly. 

2) Výsadba dřevin i následná péče o dřeviny se budou řídit dle platných standardů AOPK ČR 

(příp. dle jiných platných norem). Výsadba, povýsadbová i následná péče bude provedena 

odborně a pečlivě. Dřeviny budou vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu dle platných 

standardů (viz níže) s odbornou péčí, tj. řádně ukotveny, zaborkovány, pohnojeny a bude u nich 

provedena dostatečná zálivka. 

Povinnost následné péče o dřeviny (zálivka dle potřeby, údržba výsadbové mísy, doplnění 

mulče, odborně provedený řez s ohledem na vysazované druhy dřevin a keřů, kontrola úvazků) 

je stanovena na dobu min. 3 let od provedení výsadby, aby byla zajištěna její udržitelnost. 

Během této doby proběhne několik kontrol ze strany zástupce obvodu. K předání výsadeb na 

vybraných městských pozemcích do péče MO Pardubice IV dojde po třech letech od provedení 

výsadby. O provedení této výsadby bude investor informovat telefonicky zástupce obvodu min. 

týden před realizací výsadby. Zástupce obvodu nabízí investorovi možnost konzultací před 

zahájením výsadby. 

Výsadba a povýsadbová péče o zatravněné plochy se bude řídit dle platných norem týkajících 

se zakládání trávníků výsevem nebo pokládáním trávníkových koberců a travních drnů. Bude 

použito certifikované trávní osivo.  

Travnaté plochy budou založeny ve vhodném agrotechnickém termínu s odbornou péčí na 

předem vhodně připraveném terénu a bude u nich provedena adekvátní povýsadbová péče 

(zálivky, hnojení, seč), aby mohlo dojít k vzejití travního semena a k zapojení travního porostu. 

 

15/2 

Usnesení č. 603/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí společnosti Nová Tesla 2 s.r.o., IČO 

14169584, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, která nabízí  

- darovat část pozemku označeného jako st.p.č. 378/8 výměře cca 4.915 m2 (na výkrese 

vyznačeno tmavě modrou barvou), v k.ú. Pardubičky, na kterém bude umístěna technické 

infrastruktura (komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), a to po kolaudaci TI a žádá o 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, 

- odkoupení technické infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň) umístěné 

na části pozemku označené jako st.p.č. 378/8 výměře cca 4.915 m2, v k.ú. Pardubičky, po 

kolaudaci, do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč a žádá o uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, 

-zřízení služebnosti veřejného prostranství na části pozemku označeného jako st.p.č. 378/8 o 

výměře 570 m2 (na výkrese vyznačeno šrafováním tmavě modrou barvou) v k.ú. Pardubičky 

ve prospěch statutárního města Pardubice po schválení darování pozemků v orgánech města, 

 a to za podmínek: 

1) Darování Památníku z roku 1947, který byl umístěn v areálu bývalé Tesly z vlastnictví 

žadatele do vlastnictví Statutárního města Pardubice, včetně návrhu nového umístění a realizaci 

samotného umístění v rámci „náměstí“ v areálu Nové Tesly. 

2) Výsadba dřevin i následná péče o dřeviny se budou řídit dle platných standardů AOPK ČR 

(příp. dle jiných platných norem). Výsadba, povýsadbová i následná péče bude provedena 



odborně a pečlivě. Dřeviny budou vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu dle platných 

standardů (viz níže) s odbornou péčí, tj. řádně ukotveny, zaborkovány, pohnojeny a bude u nich 

provedena dostatečná zálivka. 

Povinnost následné péče o dřeviny (zálivka dle potřeby, údržba výsadbové mísy, doplnění 

mulče, odborně provedený řez s ohledem na vysazované druhy dřevin a keřů, kontrola úvazků) 

je stanovena na dobu min. 3 let od provedení výsadby, aby byla zajištěna její udržitelnost. 

Během této doby proběhne několik kontrol ze strany zástupce obvodu. K předání výsadeb na 

vybraných městských pozemcích do péče MO Pardubice IV dojde po třech letech od provedení 

výsadby. O provedení této výsadby bude investor zástupce obvodu informovat telefonicky min. 

týden před realizací výsadby. Zástupce obvodu nabízí investorovi možnost konzultací před 

zahájením výsadby. 

Výsadba a povýsadbová péče o zatravněné plochy se bude řídit dle platných norem týkajících 

se zakládání trávníků výsevem nebo pokládáním trávníkových koberců a travních drnů. Bude 

použito certifikované trávní osivo.  

Travnaté plochy budou založeny ve vhodném agrotechnickém termínu s odbornou péčí na 

předem vhodně připraveném terénu a bude u nich provedena adekvátní povýsadbová péče 

(zálivky, hnojení, seč), aby mohlo dojít k vzejití travního semena a k zapojení travního porostu. 

15/3  

Usnesení č. 604/55 -V/2022 (3 proti)  

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí L.W., která žádá o prodej 

pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v 

k.ú. Pardubičky a s žádostí souhlasí. 

Důvod nesouhlasu: Pozemek je v současnosti pronajat panu F., který má ve svém vlastnictví 

objekt umístěný na jednom z požadovaných pozemků. 

 

15/4 

Usnesení č. 605/55 -V/2022 (3 pro)  

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Z.B., která žádá o nájem části 

pozemku označeného jako p.p.č. 336/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Černá za Bory za účelem umístění 

pojistkové skříňky elektro k domu čp. 154 ul. Na Vsi a s žádostí souhlasí. 

 

k bodu 16 

Různé 

16/1 

Usnesení č. 606/55 -V/2022 (3 pro)  
Rada městského obvodu Pardubice IV projednala žádost Mateřské školy Čtyřlístek, se sídlem 

Národních hrdinů 8, 530 03 Pardubice, IČO: 75 01 81 44 o poskytnutí neinvestičního finanční 

příspěvku na zakoupení koberce, nádobí, ručníků, sušáku na výkresy, vozíku pod postýlky, 

didaktických pomůcek a výukového materiálu a souhlasí s poskytnutím neinvestiční finančního 

příspěvku ve výši 30.000,-- Kč. 

 

16/2  

Usnesení č. 607/55 -V/2022 (3 pro)  
Rada městského obvodu Pardubice IV doporučuje tajemnici ÚMO Pardubice IV do výběrové 

komise na pozici vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí nominovat z řad členů 

Zastupitelstva městského Pardubice IV pana Jana Procházku, pana Ing. Leoše Příhodu, pana 



Ing. Petra Heřmanského, paní Mgr. Naděždu Peterovou. Dále pak doporučuje, aby jeden z členů 

výběrové komise byla pracovnice odboru ekonomického a vnitřních věcí.   

 

16/3  

Usnesení č. 608/55 -V/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Dohody o střežení objektu se 

Statutárním městem Pardubice – Městská policie Pardubice dle přílohy zprávy, která nahrazuje 

původně uzavřenou Smlouvu o zabezpečení ochrany objektu ze dne 23.4.1996 a Dohodu o 

stření objektu ze dne 11.5.2006.  

 

Jednání skončeno: 17.30 hod 

 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

 

 

ověřovatel:     Jan Procházka 

              dne: 23.5.2022 

 

V Pardubicích dne 18. 5. 2022 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice ÚMO Pardubice IV 


