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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

ze  7.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne  11. 3. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

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

Program: 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 MO Pardubice IV na rok 2019 

3. Změna odpisového plánu na rok 2019 

4. Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Pardubičky na vybavení MŠ Černá za Bory 

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

rozsahu: „Oprava místní komunikace v úseku Mnětice – most č. M801“ 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava místní 

komunikace v úseku Mnětice – most M801 “ 

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

rozsahu: „Nemošice – ul. Mírová.  Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici 

K Hřebčinci“ 

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

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

Mírová.  Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci“ 

9. Schválení zhotovitele akce. Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů 

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

10. Návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

11. Různé  

 
k bodu 1 

 
• Stezka pro cyklisty Hostovice - Žižín 
• Stezka pro cyklisty Žižín – Drozdice 



Zápis ze 7. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 2 (celkem 5) 
 

• Jednání osadních výborů 
• Most nad vlečkou v Pardubičkách 

 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č.50/7 - III/2019  (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 

2019 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 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  

 

k bodu 3 
 
Usnesení č.51/7 - III/2019  (5 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.52/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost, kterou podala Základní škola a 
mateřská škola, Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, IČO 60159146 o poskytnutí 
neinvestičního finančního příspěvku na vybavení (skříňky), pro Mateřskou školku Černá za 
Bory a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 15 000,- Kč. 
                   

k bodu 5 
 
Usnesení č.53/7 - III/2019  (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 
„Oprava místní komunikace v úseku Mnětice – most č. M801“. 
 

k bodu 6 
 
Usnesení č.54/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy,  členy a náhradníky komise pro  otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace  v úseku Mnětice  - most M801 “. 
  

 

k bodu 7 
 
Usnesení č.55/7 - III/2019  (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 
„Nemošice – ul. Mírová.  Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května po ulici K Hřebčinci“. 
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k bodu 8 
 
Usnesení č.56/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu „Nemošice – ul. Mírová.  Výstavba chodníku vpravo od ulice 5. května 
po ulici K Hřebčinci “. 
  

k bodu 9 
 
Usnesení č.57/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce: Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, 
tvarování živých plotů na území Městského obvodu Pardubice IV firmu: Služby města Pardubic 
a.s., Bílé předměstí, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 252 62 572 
 
 

k bodu 10 
 
Usnesení č.58/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu IV. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 25.3.2019. 

 
 

k bodu 11 
 

11/1 
Usnesení č.59/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost, kterou podala Základní škola a 
mateřská škola, Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, IČO 60159146 o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění florbalového turnaje „O pohár starosty Městského obvodu Pardubice IV“ 
a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši   3.000,-- Kč.  
 
11/2 
Usnesení č.60 /7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o čerpání rozpočtu MO 
Pardubice IV k 28. 2. 2019 a bere ji na vědomí. 
 
11/3 
Usnesení č.61/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s nařízením, kterým se mění Nařízení o 
placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubice, rada nařízení schvaluje 
a nemá připomínky. 
 
 
11/4 
Usnesení č.62/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s Obecně závaznou vyhláškou o údržbě 
veřejné zeleně, rada vyhlášku schvaluje a nemá připomínky. 
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11/5 
Usnesení č.63/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila se sdělením paní Jitky Jankovské, která se 
písemně vzdává od 1. 3. 2019 daru za členství v osadním výboru v Černé za Bory. Rada ukládá 
úřadu vzdání se daru za členství v osadním výboru dát Zastupitelstvu MO Pardubice IV na 
vědomí na nejbližším zasedání.  
 
 
11/6 
Usnesení č.64/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje zveřejnění záměru městského obvodu prodat 
osobní automobil Škoda Octavia 1.6.i ( liftback) - uvedení do provozu rok 2001, barva zelená 
světlá metalíza, ujeté kilometry 139 001, objem motoru 1598 ccm, výkon motoru 55 kW, typ 
motoru AEE. 
 
 
11/7  
Revokace usnesení – Jihovýchodní obchvat 
Usnesení č.65/7 - III/2019  (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV revokuje usnesení č.34/5-II/2019 ze dne 11. 2. 2019 

týkající se Jihovýchodního obchvatu Pardubic. 
2. Rada Městského obvodu Pardubice IV na základě opětovného projednání oznámení zahájení 

územního řízení na stavbu "I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat" stahuje svoje námitky 
podané dopisem pod č. j. ÚMO4/253/2019/OIDHS/Hy ze dne 15. 2. 2019 a předkládá 
aktualizované vyjádření: 
a) Vzhledem k tomu, že v rámci projednávání návrhu XIX. změny územního plánu města 

Pardubice, ani v případě společného jednání o novém ÚP Pardubice nebyly dosud 
zohledněny připomínky MO Pardubice IV o nevhodnosti trasování tzv. Jihovýchodního 
obchvatu a Zastupitelstvem města Pardubic byla na jeho jednání v říjnu 2017 schválena 
trasa uvedená v současné době zahájeném územním řízení stavby, nemá městský obvod 
námitky proti dopravnímu či stavebnímu řešení, včetně řešení navrhovaných okružních 
křižovatek na uvedené trase. 

b) Rada Městského obvodu IV požaduje předložení písemného stanoviska, jakým 
způsobem se orgán územního plánování vypořádal s připomínkami předloženými jak k 
návrhu na XIX.  změnu územního plánu, tak k připomínkám podaným při společném 
jednání k novému územnímu plánu Pardubic  v červenci 2018. Alternativní trasu 
komunikace tvořící jihovýchodní obchvat navrhujeme posuzovat z hlediska možného 
trasování v území. 

3. Rada Městského obvodu Pardubice IV ukládá odboru OIDHS předat toto stanovisko Odboru 
OHA Magistrátu města Pardubic, SÚ Magistrátu města Pardubic a náměstkům primátora 
města Pardubic Ing. Heleně Dvořáčkové a Ing. Petru Kvašovi. 

 
 
11/8 
Usnesení č.66/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV rozhodla o převzetí části pozemku  p.č. 217/9 
v katastrálním území Pardubičky za podmínky kompletního odstranění stavby pana Kejklíčka 
včetně obnovení původního odtoku srážkových vod a nového osetí travním semenem. Dále 
musí být tento pozemek zahrnut do pasportu zeleně a předán MO Pardubice IV. 
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11/9 
Usnesení č.67/7 - III/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženými žádostmi o změny 
v užívání a vlastnictví pozemků a schvaluje: 
 
1. Žádost Manuely Kaupové, která žádá o prodej části pozemku  p.p.č. 73/36 o výměře 20 

m2   v k.ú.  Pardubičky 
2. Žádost společnosti  Agrospol Hostovice a.s., která žádá o prodej pozemků st.p.č. 272 o 

výměře 597 m2, st.p.č. 273 o výměře 80 m2 a části p.p.č. 236 o výměře 7 530 m2, vše v k.ú. 
Černá za Bory 

3. Žádost Martina Milaty, který žádá o směnu části pozemku p.p.č. 3626/1 v k. ú. Pardubice 
a spoluvlastnických podílů  ve výši id ½ p.p.č. 420/62, 764/2, 764/3 všechny v k.ú. 
Nemošice 

4. Žádost Martina Milaty a Ivy Milatové, kteří žádají o  směnu pozemku  p.p.č. 420/3 v k.ú. 
Nemošice za spoluvlastnický podíl ½ p.p.č. 420/61 v k.ú. Nemošice 

 
 

11/10 
Usnesení č.68/7 - III/2019  (5 pro) 
 
1. Rada MO Pardubice IV doplnila a schvaluje Program rozvoje MO Pardubice IV na období 

2019 – 2022 
2. Rada MO Pardubice IV ukládá starostovi tento program rozvoje předložit ke schválení 

Zastupitelstvu MO Pardubice IV 
 
 
 

 
                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                  
                                                                                            starosta 
 
    
 
 
ověřovatel:                                               Jitka Severinová 
                                                                    dne: 15. 3. 2019  
 
      
                                                                
V  Pardubicích 14. 3. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 


