
Zápis 

 
z 53. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 14.3. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing. Leoš Příhoda, Mgr. Filip Petr 

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Filip Petr 

 

Omluven: Jan Procházka, František Hlubocký 

 

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

 

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Žádost o neinvestiční příspěvek ZŠ Pardubičky 

3. Schválení dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. UMO4/1272/2020/OIDHS/No/14 akce 

„Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků a 

místních komunikací v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru.“ 

4. Schválení uzavření smlouvy o pracovnělékařských službách podle zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, uzavřená mezi zaměstnavatelem  

a poskytovatelem zdravotních služeb č. UMO4/xx/2022/OIDHS/No. 

5. Schválení vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku (zmařených investic) účet 

042, z účetní evidence. 

6. Schválení uzavření smlouvy s Ing. Tomášem Pelcmanem za účelem poskytování 

účetních služeb MO Pardubice IV 

7. Návštěvní řád pietního místa Památník Zámeček-návrh 

8. Odpisový plán na rok 2022 

9. Návrh rozpočtového opatření č.1 MO Pardubice IV na rok 2022 

10. Návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

11. Žádost o povolení pořádání letního filmového festivalu “Zámeček“ 

12. Pozemky 

13. Různé  

                         

 

 

 

k bodu 1 

Bez příspěvku.  

 

 

 

 

 



k bodu 2 

Usnesení č. č. 558/53 -III/2022 (3 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 nákup vybavení tříd (učební pomůcky a hračky pro děti, 

nový nábytek) pro žáky základní školy a schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního 

příspěvku ve výši   15.000,-- Kč.  

  

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 559/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č. 

UMO4/1272/2020/OIDHS/No/14, akce: „Zpracování projektových dokumentací na 

vybudování a rekonstrukce chodníků a místních komunikací v MO Pardubice IV včetně výkonu 

autorského dozoru.“ 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 560/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o pracovnělékařských 

službách podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, č. 

UMO4/xx/2022/OIDHS/No, zhotovitel Praktik Pardubice s.r.o., IČ 287 86 661, se sídlem 

Pohránovská 297, 533 53 Pardubice.  

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 561/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

majetku, zmařených investic z účetní evidence: 

- projektová dokumentace na „Stavební úpravy domu č.p. 56 ul. Komenského v Pardubicích za 

účelem změny užívání části stavby v I. N.P:. budovy – archiv na sklad zahradního nářadí.“ 

- projektová dokumentace na „Výstavbu přidruženého pruhu místní komunikace v ulici 

Fidrova.“  

k bodu 6 

 

Usnesení č. 562/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy za účelem poskytování 

účetních služeb pro MO Pardubice IV s panem Ing. T. Pelcmanem.  

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 563/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženým Návštěvním řádem pietního 

místa Památník Zámeček a souhlasí s jeho textem dle předloženého návrhu.  

 

 

 



k bodu 8 

 

Usnesení č. 564/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje odpisový plán na rok 2022 dle přílohy 

k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 565/53 -III/2022 (3 pro) 

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

2022 a ukládá materiál předložit na nejbližším zasedání 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 2022 dle tabulkové části předložené zprávy. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 4. 4. 2022 

 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 566/53 -III/2022 (3 pro) 

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

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV.   

 

k bodu 11 

 

Usnesení č. 567/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s konáním letního filmového festivalu 

„Zámeček“, který připomene letošní 80. výročí událostí roku 1942.  

 

 

k bodu 12 

Pozemky 

Usnesení č. 568/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu souhlasí s žádostí Pardubické kraje, IČO 70892822, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, který nabízí bezúplatný 

převod pozemku označeného jako p.p.č. 345/13 o výměře 811 m2, v k.ú. Černá za Bory, ve 

vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu 

a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, 

do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 

 

 

 

 



k bodu 13 

Různé 

 

Usnesení č. 569/53 -III/2022 (3 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s předložením níže uvedených podmínek 

Městského obvodu Pardubice IV pro jednání ve věci směny pozemků – pozemky označené 

jako p.p.č. 150/1 o výměře 12.566 m2, p.p.č. 150/4 o výměře 4.497 m2, p.p.č. 160/8 o výměře 

11.228 m2, p.p.č. 160/14 o výměře 3.124 m2, p.p.č. 176/1 o výměře 4.465 m2, p.p.č. 188/3 

o výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Černá za Bory (ve vlastnictví statutárního města Pardubice) 

za pozemky označené jako p.p.č. 811/8 o výměře o výměře 12.996 m2, p.p.č. 811/57 o 

výměře 21.266 m2, st.p.č. 7368 o výměře 456 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

obč.vyb., st.p.č. 8032 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če., obč.vyb., vše v 

k.ú. Pardubice, (ve vlastnictví žadatele) 

a) Požaduje přes uvedené pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice v lokalitě 

Starzone vybudování stezky pro chodce a cyklisty odpovídajících parametrů a následné 

majetkoprávní vyrovnání a předání do vlastnictví Statutárnímu městu Pardubice. Trasa 

cyklostezky bude navrhnuta v návaznosti na okolí. 

b) Požaduje v koordinaci s další stavební činností v lokalitě Starzone, vybudování ozeleněného 

zemního valu podél severní a severovýchodní hranice lokality a realizaci pásu izolační 

zeleně tak, aby byla zajištěna ochrana místní části Staročernsko před negativními důsledky 

provozované činnosti (např. hluk, prašnost). 

2. Rada městského obvodu Pardubice IV deleguje jako zástupce MO Pardubice IV na 

jednáních ve výše uvedené věci pana Jana Procházku a pana Ing. Leoše Příhodu.  

3. Uvedená žádost bude standardně projednána Komisí pro strategii a rozvoj MO Pardubice 

IV, Radou MO Pardubice IV a Osadním výborem Staročernsko. 

4. Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem Memoranda o budoucím 

využití pozemků od firmy SPV REAL ESTATE a.s., jakožto vlastníkem pozemků 

zapsaných na LV č. 1312 v katastrálním území Černá za Bory, ve věci umístění stavby 

maloobchodu potravin nebo hobbymarketu s příslušenstvím, a to za současného naplnění 

podmínek stanovených územním plánem a dalšími veřejnoprávními předpisy a se současnou 

realizací doplňkových staveb v podobě ochranného valu a cyklostezky, přičemž na obou 

doplňkových stavbách je společnost SPV REAL ESTATE a.s., IČO: 068 12 716, připravena 

se finančně podílet a předložený návrh bere Rada městského obvodu Pardubice IV  na 

vědomí.  

 

Jednání skončeno v 17:00 hod 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

 

ověřovatel: Mgr. Filip Petr                                             dne: 18. 3. 2022 

 

V Pardubicích dne 15. 3. 2022 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice ÚMO Pardubice IV 


