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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  67.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

16.5.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, František Hlubocký, Ing. Ondřej Pištora,  
Omluven:  Jitka Severinová, Ing. Josef Bednář 
Ověřovatel zápisu: František Hlubocký 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 

 
 
 
Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Návrh dotací z dotačního programu „Volný čas a kulturní vyžití“ z rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice IV na rok 2018 

3. Návrh dotací z dotačního programu „ Sport“ z rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice IV na rok 2018 

4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k  30.4.2018  

5. Výpověď nájemní smlouvy na zubní ordinaci v obecním domě č.p. 238 

v  Nemošicích a zveřejnění záměru ordinaci pronajmout 

6. Pozemky 

7. Různé 

                                                       
 

k bodu 1 
 

• oprava komunikace v ulici Východní v Pardubičkách 
• finanční vypořádání za rok 2017 
• VI. změny rozpočtu Statutárního města Pardubic na rok 2018 
• řešení problému v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích 
• jednání s ředitelem městské policie 
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k bodu 2 
 
Usnesení č. 685/67 - V/2018  (3 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu 
„Volný čas a kulturní vyžití“ 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 2018. 
  

k bodu 3 
 
Usnesení č. 686/67 - V/2018  (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 2018. 
 

 
k bodu 4 

 
Usnesení č. 687/67 - V/2018  (3 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
k 30.4. 2018 a bere ji na vědomí. 
 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č. 688/67 - V/2018  (3 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na zubní 
ordinaci v obecním domě č.p. 238 v Nemošicích k 30.6. 2018 a bere na vědomí zveřejnění 
záměru tuto ordinaci pronajmout.  

 
k bodu 6 

 
6/1 
Usnesení č. 689/67 - V/2018  (3 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti  EUROBIT REAL 
a.s., IČO 27443752, se sídlem, Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, 
která na základě dohody nabízí směnu pozemků formou dvou úplatných převodů: 
- odkoupení pozemků označených 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,  
- prodej 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. 
Rada Městského obvodu Pardubice IV požaduje, aby odkoupení a prodej pozemků byl 
řešen odděleně. Odkoupení zemědělských pozemků žádáme nabídnout Agrospolu 
Hostovice a.s., která na těchto pozemcích hospodaří a má o ně zájem. 
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6/2 
Usnesení č. 690/67 - V/2018  (3 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí K.V., která navrhuje uznání 
vlastnického práva k pozemku označenému jako p. p. č. 2/21 o výměře 31 m2 ve prospěch 
Statutárního města Pardubice. Rada s uznáním vlastnického práva souhlasí 
 

 
6/3 
Usnesení č. 691/67 - V/2018  (3 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 
Teplého 2014, PSČ 53002, která žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 486/9 a p.p.č. 486/12, vše v k.ú. Pardubičky, v rozsahu geometrického 
plánu č. 1477-288/2018, za účelem provozování stávajícího vodovodního potrubí  - řad DN 
250, za cenu 1.000,- Kč bez DPH/ za pozemek. Rada se zřízením tohoto věcného břemene 
souhlasí.  
 

k bodu 7 
 

Usnesení č. 692/67 - V/2018  (3  pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila a schvaluje  návrh Obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, 
č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 8/2017.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
 
 
 
     
Ověřitel:                                                                  František Hlubocký 
      
       
 
                             
V Pardubicích  21.5.2018 
zpracoval : Ing. Jana Růžičková  


