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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  8.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo v pondělí  

dne  15. 4. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Mgr. Filip Petr, paní Jitka Severinová, Ing. Leoš Příhoda 
Omluveni: Jan Procházka 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Filip Petr 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                      

Program: 
 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Uzavření dohody o zápůjčce pozemku a zajištění stavby máje v Nemošicích 

3. Změna odpisového plánu na rok 2019 

4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.3.2019 – na stůl 

5. Žádost SDH Drozdice o dar na rybářské závody 

6. Schválení zhotovitele akce „Nemošice – ul. Mírová. Výstavba chodníku vpravo od ulice 

5. května po ulici K Hřebčinci“ – na stůl 

7. Schválení zhotovitele akce „Oprava místní komunikace v úseku Mnětice – most č. 

M801“ – na stůl 

8. Dodatek č. 1  na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově 

čp. 315 v Bokově ulici v Pardubicích“ 

9. Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019 -2022 

10. Pozemky 

11.  Různé  

 
 

k bodu 1 
 

• údržba zeleně na Památníku Zámeček 

• opravy komunikací po zimě 

• stezka pro cyklisty „ SKANSKA- ARO“ 
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k bodu 2 
 
Usnesení č.69/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem smlouvy a zápůjčce pozemku, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k postavení máje v termínu od 10. 5. do 1. 6. 2019 
se Spolkem Nemošice 700 a schvaluje její uzavření. 
  

k bodu 3 
 
Usnesení č.70/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 dle 
přílohy k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

k bodu 4 
 
Usnesení č.71/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o čerpání rozpočtu MO 
Pardubice IV k 31. 3. 2019 a bere ji na vědomí. 
                   

 

k bodu 5 
 
Usnesení č.72/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí SDH  Drozdice a schvaluje věcné 
dary v celkové hodnotě 2 000,-  Kč, které budou pořízeny z rozpočtu MO Pardubice IV 
z kapitoly dary – starosty.  
 

k bodu 6 
 
Usnesení č.73/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Nemošice – ul. Mírová. Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici K 
Hřebčinci“ firmu: M - STAV CZ s.r.o, Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ: 275 57 235. 
 

 
k bodu 7 

 
Usnesení č.74/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Oprava místní komunikace v úseku Mnětice – most M820“ firmu: Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 
 
 

k bodu 8 
 
Usnesení č.75/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 na akci: „Rekonstrukce 
sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově čp. 315 v Bokově ulici v Pardubicích“. 
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k bodu 9 
 
Usnesení č.76/8 - IV/201  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje upravený Program rozvoje na období 2019 -
2022 a ukládá program rozvoje předložit ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice IV. 
 
 

k bodu 10 
10/1 
Usnesení č.77/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženými žádostmi o změny 
v užívání a vlastnictví pozemků a schvaluje: 
 

1. Žádost M.Ch. a M.Ch., kteří žádají o prodej pozemků p.č. 11/3 a 11/4 a nabízejí 
k odkoupení pozemek p.č. 9/7 vše v katastrálním území Pardubičky 

2. Žádost Statutárního města Pardubice, které žádá o zřízení služebnosti inženýrských sítí 
na části pozemků p.č. 418/4, 418/5, 418/8 vše v katastrálním území Černá za Bory- 
veřejné osvětlení  „ Cyklostezky Černá za Bory- Žižín“ 

3. Žádost Statutárního města Pardubice, které žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
části pozemku p.č. 373/10, 308/2, 310/5, 341/10 a 341/21 vše v k.ú.  Černá za Bory  
(cyklostezka Černá za Bory – Žižín) 

4. Žádost Statutárního města Pardubice, které žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
veřejné osvětlení  umístěného na pozemcích p. č.233/9, 233/10, 233/11, 247/17, 263/2, 
264/5, 341/8, 356, 373/1, 373/12 vše v katastrálním území Černá za Bory 
 (cyklostezky Černá za Bory – Žižín)   

5. Žádost Statutárního města Pardubice, které žádá o bezúplatný převod pozemků p.č. 
2082/58, 2742/56 v katastrálním území Pardubice ( pozemek pod komunikací) 

6. Žádost P.P. a L.L. , které nabízejí k odkupu pozemek č. 2742/149 v katastrálním území 
Pardubice  ( pozemek pod chodníkem v ul. Dašická) 

 
 
10/2 
Usnesení č.78/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí 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, žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 13/17 o výměře 20 
m2 za cenu 30,- Kč/m2 a p.p.č. 13/18 o výměře 9 m2 v k.ú. Černá za Bory za cenu 300,- 
Kč/m2, vše v k.ú.  Černá za Bory.   

1. Rada MO Pardubice IV schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 13/18 v k.ú. Černá za 
Bory, na kterém stojí kontejnerové stání 

2. Rada MO Pardubice IV neschvaluje prodej pozemku p. č. 13/17 v k. ú. Černá za Bory, 
navrhuje řešit záměr na tomto pozemku výpůjčkou.  

 
 
 

k bodu 11 
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11/1 
Usnesení č.79/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s Obecně závaznou vyhláškou o veřejném 
pořádku, rada návrh vyhlášky schvaluje a nemá připomínky.   
 
 
11/2 
Usnesení č.80/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s investičním záměrem společnosti Domy 
Staročernsko s.r.o. a stanovuje tyto podmínky výstavby:  

1. MO Pardubice IV požaduje zpracovat územní studii, která bude řešit území mimo již 
zpracovanou ÚS Staročernsko a to v rozsahu územním plánem navržených 
zastavitelných ploch včetně navrhované lokality. 

2. MO Pardubice IV vyslovuje nesouhlas s navrhovaným vysokým počtem budovaných 
rodinných domů, jejichž plánovaný počet a hustota v lokalitě neodpovídá dosavadnímu 
urbanistickému charakteru celé místní části Staročernsko. 

3.  MO Pardubice IV vyslovuje nesouhlas s navrhovaným vysokým počtem budovaných 
rodinných domů, z důvodu cílového počtu obyvatel lokality, kterému neodpovídá 
kapacitně současná infrastruktura v místní části Staročernsko. 

4. MO Pardubice IV žádá důsledné prověření (nejen ze součtových číselných hodnot 
předložených samotným investorem, ale ze skutečných výměr jednotlivých typů ploch v 
projektové dokumentaci) a dodržení podmínky maximálního podílu 40 % zastavěných 
ploch.   

5. MO Pardubice IV požaduje doplnění investičního záměru o dostatečnou volnou plochu 
pro vybudování alespoň jednoho dětského/sportovního hřiště mimo plochu pozemních 
komunikací. 

6. MO Pardubice IV požaduje uložit investorovi jako nutnou podmínku v územním či 
stavebním řízení vybudování chodníku podél celé lokality jako součást místní 
komunikace/ulice Podhumenská. 

7. Rada MO Pardubice IV ukládá úřadu postoupit projednání realizace investiční akce 
Domy Staročernsko příslušnému Osadnímu výboru místní části Staročernsko. 

8. Rada MO Pardubice ukládá úřadu předat toto stanovisko na příslušné odbory Magistrátu 
města Pardubic. 
 

 
11/3 
Usnesení č.81/8 - IV/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí rezignaci MDDr. Michala Pražana na 
funkci člena Komise pro strategii a rozvoj a schvaluje doplnění komise od 1. 5. 2019 o Jana 
Bednáře. 
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Rada MO Pardubice IV se seznámila s výsledkem kontroly zápisů ze zasedání Zastupitelstva 
MO Pardubice IV, který předložil Kontrolní výbor. 
 
                                                                              
 
 
 
                                                                                  Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                               Mgr. Filip Petr 
               dne 18.4. 2019  
      
              
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.      
                                                                
V  Pardubicích 17.4. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
 


