
Zápis z 32.  jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 1 (celkem 4) 

 

Zápis 

 
z 32.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 9.11. 2020 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda, Jitka 

Severinová 

Ověřovatel zápisu: Ing. Leoš Příhoda 

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

   

 

Program: 

 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními  

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

rozsahu: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce 

chodníků a místních komunikací v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského 

dozoru“. 

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

podaných formou obálkové metody veřejné zakázky malého rozsahu: „Zpracování 

projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků a místních 

komunikací v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru“. 

4. Inzerce v obvodním zpravodaji MO Pardubice IV – Pardubická čtyřka   

5. Pozemky  

6. Různé  

 

k bodu 1 

• Kolegium starostů s primátorem města Pardubic, náměstky, tajemníkem 

Magistrátu města Pardubic a vedoucím ekonomického odboru 

• Výkupy pozemků pod komunikací v ulici Plemenářský podnik v Nemošicích 

• Jednání s primátorem města Pardubice, náměstkem pro ekonomiku a vedoucím 

ekonomického odboru ve věci koordinace investičních akcí 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 331/32 -XI/2020 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 

této zprávy, okruh dodavatelů vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: 

„Zpracování projektových dokumentací na vybudování a rekonstrukce chodníků a místních 

komunikací v MO Pardubice IV včetně výkonu autorského dozoru“. 



Zápis z 32.  jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 2 (celkem 4) 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 332/32-XI/2020 (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: „Zpracování projektových dokumentací na vybudování a 

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

dozoru“. 

                                                                    

 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 333/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s rozsahem a ceníkem inzerce v obvodním 

zpravodaji MO Pardubice IV – Pardubická čtyřka a navržené podmínky schvaluje. 

 

 

 

k bodu 5 

 

 

 

5/1 

Usnesení č. 334/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti GasNet, s.r.o., IČ 

27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, která žádá o zřízení 

věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 492/40, p. p. č. 508/5, p. p. č. 

508/6, p. p. č 510/3, p. p. č. 510/5, p. p. č. 510/7, p. p. č. 510/15, p. p. č. 510/21 a p. p. č. 729, 

vše v k.ú. Pardubičky, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1582-2676/2020, 

spočívajícího v provozování nově vybudovaného plynárenského zařízení uloženého v rámci 

akce „Reko STL RS Pardubice-Závod“,élka trasy 302,15 m a toto věcné břemeno schvaluje. 

                 

 

5/2 

Usnesení č. 335/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Statutárního města Pardubice, 

zast. OMI MmP, které žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování 

vybudovaného souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) na části 

pozemku označené jako p.p.č. 494/2 v k. ú. Pardubičky, ve vlastnictví společnosti KAREL 

HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČO 25060996, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 

110 00 Praha 1, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu 

jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížený pozemek za účelem provádění 

nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného 

osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého 

dalšího vlastníka inženýrské sítě, délka trasy 9,89 m2. Služebnost se zřizuje in rem, za 

jednorázovou platbu 100,- Kč/bm/+DPH, na dobu neurčitou a její rozsah je určen 

geometrickým plánem č. 1573-014/2020, který je uložen ve složce žádosti. Zdůvodnění 

žadatele: výstavba VO v rámci investiční akce města „Rekonstrukce ulice Dělnická“. 

Rada tuto služebnost schvaluje. 

 

 



Zápis z 32.  jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 3 (celkem 4) 

 

5/3 

Usnesení č. 336/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí M.M., M. B., M. F., R. K., B. 

Š., O.L., všichni  žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 553/1 o výměře cca 

1.280 m2 v k.ú. Nemošice. Rada tento prodej schvaluje. 

 

 

 

k bodu 6 

 

 

 

6/1 

Usnesení č. 337/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31. 10. 2020 a bere ji na vědomí. 

 

 

6/2 

Usnesení č. 338/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací ke stavebnímu 

řízení na investiční akci „Čtvrť Nová Tesla – Dopravní napojení (část IO 01) z ulice Kyjevská 

včetně přeložky vodovodu (IO 12)“a s touto dokumentací souhlasí. 

 

       

6/2 

Usnesení č. 339/32-XI/2020 (5 pro)           

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací ke stavebnímu 

řízení stavby „Čtvrť Nová Tesla – etapa 1 + infrastruktura“. S předloženou projektovou 

dokumentací pro stavební povolení rada souhlasí pouze za splnění následující podmínky: 

Požadujeme snížení silniční obruby na chodníku (nároží ulic Východní a Zelená) na 

bezbariérový nášlap max. výšky 20 mm, jenž vyvolá i doplnění prvku pro nevidomé a 

slabozraké, a to varovného pásu v šíři 400 mm provedený do výškového náběhu silniční 

obruby 80 mm“.  

 

6/3 

Usnesení č. 340/32-XI/2020 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala poskytnutí dárkových balíčků na mikulášské 

nadílky, které proběhnou v mateřských školách v Městském obvodu Pardubice IV v prosinci 

2020 a schvaluje poskytnutí mikulášských balíčků dětem z mateřských škol v Městském 

obvodu Pardubice IV celkové hodnotě do 8.500 Kč (102 dětí). Nákup bude hrazen z aktuálního 

schváleného rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2020 a to následovně:  

- z položky Mikulášská nadílka – dárkové balíčky v kapitole 33 - Školství, mládež a 

tělovýchova (§ 3421, pol. 5194) v částce do 8000 Kč 

- z položky Dary ÚMO (§ 6171 pol. 5194) v kapitole 14 - Vnitřní správa v částce do 500 Kč. 
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                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                 

                                                                                            starosta 

 

    

 

  ověřovatel:                                             Ing. Leoš Příhoda 

                         dne  16.11.2020 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 11.11. 2020 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 


