
Zápis 

 
ze 3. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 6.12. 2022 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Jan Procházka, Mgr. Bc. Karel Žemlička, Ing. Petr Vamberský, LL.M., Josef Bittner, 

Jaroslav Mlateček 

Omluven: ---- 

Jednání se účastnil: Mgr. Naděžda Peterová, tajemnice úřadu 

                                   Ing. Tereza Hybská, vedoucí OIDHS (16.00-17.15 hod) 

                                   Ing. Tomáš Pelcman, externí ekonom (16.00-17.15 hod) 

 

Jednání zahájil a řídil Jan Procházka, starosta Městského obvodu Pardubice IV    

V 16.10 hod se dostavil pan Josef Bittner.   

 

Usnesení č. 27/3 -XII/2022 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila ověřovatele zápisu pana Ing. 

Josefa Vamberského, LL.M. a zapisovatelku jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV 

Mgr. Naděždu Peterovou. 

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Vamberský, LL.M. 

Zapisovatelka: Mgr. Naděžda Peterová  

Starosta MO Pardubice IV, pan Jan Procházka, navrhl změny Programu 3. jednání RMO 

Pardubice IV s tím, že pod bod 11 zařazuje bod: „Návrh revokace usnesení RMO Pardubice IV 

č. 13/2-XI/2022 a přijetí usnesení nového ve věci návrhu na ustanovení komisí Rady městského 

obvodu Pardubice IV  a osadních výborů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV.“   

 

Usnesení č. 28/3 -XII/2022 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh změny Programu 3. jednání 

RMO Pardubice IV s tím, že pod bod 11 zařazuje bod: „Návrh revokace usnesení RMO 

Pardubice IV č. 13/2-XI/2022 a přijetí usnesení nového ve věci návrhu na ustanovení komisí 

Rady městského obvodu Pardubice IV  a osadních výborů Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice IV.“   

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro SDH Mnětice a SDH Drozdice na rok 2022 

3. Dary jubilantům v roce 2023  

4. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV v roce 

2023  

5. Návrh na vyřazení DHM 

6. Návrh na vyhlášení záměru o dodávkách polygrafických výrobků pro Městský 

obvod Pardubice IV 

7. Návrh rozpočtu na rok 2023  

8. Návrh programu II. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV 

9. Vyhlášení programu – podávání žádosti o dotace z programu podpory sportu na rok 

2023  



10. Vyhlášení programu – podávání žádosti o dotace z programu podpory kultury a 

vzdělávání na rok 2023  

11. Návrh rozpočtového opatření č.5 na rok 2022  

12. Pozemky a vyjádření k projektovým dokumentacím  

13. Návrh revokace usnesení RMO Pardubice IV č. 13/2-XI/2022 a přijetí usnesení 

nového ve věci návrhu na ustanovení komisí Rady městského obvodu Pardubice IV  

a osadních výborů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV. 

14. Různé  

                         

     

k bodu 1 

Starosta informoval o své činnosti za období od 22. 11. 2022 do 6. 12. 2022. 

 

k bodu 2 

 

Usnesení č. 29/3 -XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotací pro SDH 

Mnětice a SDH Drozdice dle podaných žádostí na rok 2022 dle příloh, které jsou nedílnou 

součástí usnesení, a schvaluje uzavření smluv se subjekty poskytnutých dotací na základě 

žádostí.  

 

k bodu 3 

Usnesení č. 30/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala zprávu o poskytnutí narozeninových balíčků 

jubilantům v Městském obvodu Pardubice IV, kteří v r. 2023 roce oslaví 85., 90. až 99. 

narozeniny a navrhuje poskytnutí daru formou poukázky v hodnotě 300,- Kč, u žen květiny 

v částce 150,- Kč, u mužů věcný dar v hodnotě 150,- Kč. 

 

Jubilantům, kteří oslaví 80 let, bude zaslána gratulace. Jubilantovi, který oslaví 100 let, souhlasí 

Rada městského obvodu Pardubice IV s poukázkou v hodnotě 800,- Kč, u žen květiny v částce 

200,- Kč, u mužů věcný dar v hodnotě 200,- Kč.  

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 31/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady a Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice IV na rok 2023 a ukládá je předložit ke schválení Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice IV na nejbližším zasedání.  

Z: tajemnice úřadu 

T:   21. 12. 2022 

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 32/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala záměr o vyřazení osobního automobilu Škoda 

Fabia, evidenční č. 22, inventární č. 6-9, který je v majetku Městského obvodu Pardubice IV a 



schvaluje záměr ze dne 7. 11. 2022 vyhotovený Ing. T. Pelcmanem, který je nedílnou součástí 

tohoto návrhu.   

Z: tajemnice úřadu 

T: 31. 3. 2023 

k bodu 6 

 

Usnesení č. 33/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala záměr o dodávkách polygrafických výrobků 

pro Městský obvod Pardubice IV a souhlasí s jeho vyhlášením s ohledem na důvodovou zprávu.  

Z: tajemnice úřadu 

T: 28. 2. 2023 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 34/3 - XII/2022 (5 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice IV na rok 2023, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá předložit tento 

návrh ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice IV. 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí se schválením rozpočtového provizoria dle 

předloženého návrhu v případě, že nebude schválen rozpočet na rok 2023. 

Z: tajemnice úřadu 

T:   21. 12. 2022 

k bodu 8 

 

Usnesení č. 35/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu II. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV.   

Z: tajemnice úřadu 

T:   21. 12. 2022 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 36/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila na rok 2023 – „Program podpory 

sportu“ pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV.  

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 37/3 - XII/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila na rok 2023 – „Program podpory 

volného času a kulturního vyžití“ pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice IV.  

 

 

 



k bodu 11 

Usnesení č. 38/3 - XII/2022 (5 pro) 

1.  Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 

2022 a na základě pravomoci, svěřené jí Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice IV 

usnesením č.107/XVI-XII/2021 2. a) ze dne 20. 12. 2021 schvaluje toto rozpočtové opatření. 

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

obvodu Pardubice IV na jeho nejbližším zasedání. 

 

Z: tajemnice úřadu 

T:   21. 12. 2022 

 

k bodu 12 

Pozemky a vyjádření k projektovým dokumentacím 

 

Usnesení č. 39/3 - XII/2022 (5 pro) 

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

dokumentaci pro stavební povolení stavby „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat“, kterou 

podala společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČ: 257 93 349. 

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 

659 93 390. Rada s projektovou dokumentací stavby souhlasí za podmínek: 

1. Vybudování protihlukových stěn po obou stranách JVO v úseku mezi řekou Chrudimkou a 

budoucí okružní křižovatkou Kyjevská.  

2. Zvýšení všech protihlukových stěn, které jsou součástí stavby na minimální výšku 4m. 

3. Před realizací samotné stavby požadujeme provedení pasportu místních komunikacích, 

pokud bude po nich vedena jakákoliv staveništní doprava. Případné poškození komunikace 

bude na náklady stavebníka opraveno do původního stavu. 

4. Při realizaci stavby nesmí být přilehlé okolní komunikace vlivem stavby nebo související 

dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. 

Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na této komunikaci ani krátkodobě 

skladovány. 

5. Dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu (přístupu) k 

nemovitostem, bude zhotovitel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s 

ním náhradní řešení. Ke znemožnění přístupu nesmí v dojít. 

 

 

k bodu 13 

Usnesení č. 40/3 - XII/2022 (5 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh revokace usnesení Rady městského 

obvodu Pardubice IV č. 13/2-XI/2022 a rozhodla přijmout usnesení nové ve věci návrhu na 

ustanovení komisí Rady městského obvodu Pardubice IV a osadních výborů Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice IV. 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila předložený návrh, který je 

přílohou tohoto usnesení, na ustanovení komisí rady a osadních výborů od 1.1.2023 a ukládá 

předložit ustanovení komisí Rady městského obvodu Pardubice IV Zastupitelstvu městského 

obvodu Pardubice IV na vědomí a ustanovení osadních výborů ke schválení. 

Z: tajemnice úřadu 

T:   21. 12. 2022 



k bodu 14 

 

Různé 

 

Ing. T. Pelcman informoval radní o průběhu a výsledku jednání finančního výboru, o poskytnutí 

dotace SDH Drozdice a Mnětice v roce 2022 a možnosti poskytnutí dotace i v roce 2023.  

 

 

 

 

 

 

Jan Procházka 

starosta MO Pardubice IV 

 

 

ověřovatel:    Ing. Josef Vamberský, LL. M. 

                     dne: 7.12.2022 

 

 

 

 

 

Jednání skončeno: 17.15 hod 

 

V Pardubicích dne 7.12. 2022 

 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice úřadu 

 

 

 

 


