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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

ze  72. mimořádného   jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve 

středu dne  22.8.  2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  

 ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef 

Bednář, paní Jitka Severinová 

 

Ověřovatel zápisu: : Ing. Josef Bednář  

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                

Program: 
 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018  

2. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací 

3. Pozemky 

4. Různé 

 

 

 

k bodu 1 
 
Usnesení č. 738/72 - VIII/2018  (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 

2018 a na základě pravomoci svěřené jí Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice IV 

usnesením č. 111/XII-XII/2017 bod 2. a) ze dne 18.12.2017, schvaluje toto rozpočtové 

opatření dle tabulkové části předložené zprávy. 

2. Rada městského obvodu ukládá materiál předložit na vědomí Zastupitelstvu Městského 

obvodu Pardubice IV na jeho nejbližším zasedání. 

 

 

 
k bodu 2 

 
Usnesení č. 739/72 - VIII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila a schvaluje sazebník úhrad za poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.  
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 k bodu 3 
 
 
3/1 
Usnesení č. 740/72 - VIII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Sportovního klubu Lvíček 
Pardubice z.s., IČ 02671158, se sídlem Stavbařů 149, Polabiny, Pardubice, který  žádá o 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 755/1 o výměře 1.990  m2 včetně objektu, který 

se na tomto pozemku nachází (bez st. parcely), p.p.č. 2763 o výměře 325 m2,  p.p.č. 754/1 o 

výměře  125 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem využití pro sportovní aktivity dětí v rámci 

sportovního klubu Lvíček a další činnosti s tím souvisejících (klubová činnost, parkování 

vozidel rodičů). 
Rada městského obvodu Pardubice IV s výpůjčkou nesouhlasí. Do rozpočtu na rok 2019 

plánuje zahrnout náklady na projektovou dokumentaci na vybudování multifunkčního hřiště. 

Chceme, aby toto hřiště, které je v lokalitě jediné, zůstalo veřejnosti přístupné.  

 
3/2 
Usnesení č. 741/72 - VIII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí  pana M.N. a H.N., nar. 5. 4. 
1977, oba trvale bytem Josefa Ressla 2265, Pardubice, kteří žádají o prodej pozemku 

označeného jako p.p.č. 458/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Nemošice. Pozemek je připlocen k RD 

na p.č. 458/9 a st.p.č. 655, a to na základě smluvního vztahu. Výše uvedený RD má nového 

vlastníka, který tímto žádá o prodej pozemku p.p.č. 458/10 k.ú. Nemošice. 

Rada s výše uvedeným prodejem pozemku p.p.č. 458/10 v k.ú. Nemošice souhlasí. 
 

3/3 
Usnesení č. 742/72 - VIII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana Martina Petráčka, nar. 6. 
5. 1965, trvale bytem Národních hrdinů 399, Pardubice, který žádá o prodej části pozemku 

označeného jako p.p.č. 795/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Staročernsko. Rada prodej výše 
uvedené části pozemku schvaluje. 
 

3/4 
Usnesení č. 743/72 - VIII/2018  (5 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, 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 nesouhlasí a trvá na usnesení ze dne 10.1.2018 č. 616/59- I/2018.    
 

3/5 
Usnesení č. 744/72 - VIII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnost EUROBIT REAL 
a.s., IČO 27443752, se sídlem, Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002,  

- nabízí k odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 1778/36 o výměře 158 m2, p.p.č. 1778/63 

o výměře 174 m2, p.p.č. 3000/56 o výměře 839 m2, st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví města pro záměr 

vybudování autobusového terminálu. 



Zápis ze 72. mimořádného jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 3 (celkem 3) 

 

 

- žádá o pacht pozemků označených jako p.p.č. 438/4 o výměře 41.773, p.p.č. 439/16 o výměře 

21.736 m2, p.p.č. 439/25 o výměře 78.193 m2, p.p.č. 439/49 o výměře 4.439 m2, p.p.č. 450/1 

o výměře 37.375 m2, p.p.č. 451/4 o výměře 18.647, p.p.č. 460/1 o výměře 34.274, p.p.č. 466/1 

o výměře 95.958 m2, vše v k.ú. Mnětice, p.p.č. 387/3 o výměře 70.699 m2, v k.ú. Nemošice 

pro zemědělskou výrobu na dobu určitou 10 let, za cenu 0,25 Kč/m2/rok. 

Rada požaduje, aby odkup pozemků a pacht byl řešen odděleně. Pozemky požadované 
k pachtu má již smluvně v pachtu Agrospol Hostovice a.s., který na pozemcích hospodaří 
a není třeba smlouvu měnit. 
 
3/6 
Usnesení č. 745/72 - VIII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje nabízí k 

bezúplatnému převodu dle geometrického plánu č. 630, 1220-65/2018 nově vzniklý pozemek 

označený jako p.p.č. 341/28 o výměře 44 m2 v k. ú. Černá za Bory (vznik z p.p.č. 341/1) a nově 

vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 362/25 o výměře 7 m2 (vznik z p.p.č. 3627/17) v k. ú. 

Studánka do vlastnictví statutárního města Pardubice.  
Rada tento bezúplatný převod schvaluje. 
 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                

                                                                                            starosta 

 

    

 

ověřovatel:                                                Ing. Josef Bednář 

                                                                                      24. 8. 2018  

      

               

 

 

      

                                                                

V  Pardubicích 23.8. 2018 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 

 

 


