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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  69.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

13.6. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

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

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV  k  31.5. 2018 - na stůl 

3. Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice IV za rok 2017 

4. Rozpočtové opatření č. 2  Městského obvodu Pardubice IV na rok 2018 

5. Oprava místní komunikace Východní v Pardubičkách - na stůl 

6. Nemošice ulice Sadová. Výstavba chodníku vlevo od ul. Nábřežní po ul. Fučíkova- na 

stůl 

7. Nemošice ulice Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ul. 5. května po ul. 

K Hřebčinci - na stůl 

8. Černá za Bory – ul. Jabloňová. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Topolová po 

ulici Světlá - na stůl 

9. Černá za Bory - ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Jabloňová 

po ulici Akátová - na stůl 

10. Mnětice ulice Zemědělská. Rekonstrukce chodníku vpravo, úsek od ulice Ke Hrázi – 

na stůl 

11. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Techem, spol. s r.o., 

12. Návrh programu XX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

13.  Uzavření příkazní smlouvy o zpracování osobních údajů se společností GUARD 7 

v.o.s. 

14. Návrh smlouvy na dotační programy MO Pardubice IV na rok 2018 
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15. Záměr pronajmout místnost se sociálním zařízením v objektu č.p. 56 v ulici 

Komenského v Pardubičkách 

16. Pozemky 

17. Různé 

 
 

k bodu 1 
 

• Úřední dny starosty v místních částech 
• Osadní výbory 
• Sportovní hřiště v Černé za Bory  
• Stezka pro cyklisty „Černá za Bory – Žižín“ 

 
 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č. 698/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 
ke 31. 5. 2018 a bere ji na vědomí 

 
 

 k bodu 3 
 
Usnesení č. 699/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu 
Městského obvodu Pardubice IV za rok 2017, jehož součástí je finanční vypořádání, roční 
výkazy a zpráva Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o přezkoumání 
hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2017 a ukládá materiál předložit 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV ke schválení. 
 
 
 

 k bodu 4 
 
Usnesení č. 700/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 

2018 a ukládá materiál předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice IV k projednání a schválení 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 dle předložené zprávy 
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 k bodu 5 
 
Usnesení č. 701/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Oprava místní komunikace Východní v Pardubičkách“ firmu: STAKVO s.r.o., Zámecká 
18, 530 02 Pardubice, IČ: 27472221 
 

k bodu 6 
 

Usnesení č. 702/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Nemošice ulice Sadová. Výstavba chodníku vlevo od ul. Nábřežní po ul. Fučíkova“ 
firmu: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02, Pardubice, IČ: 25253361 
 

k bodu 7 
 
Usnesení č. 703/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Nemošice ulice Fučíkova. Výstavba chodníku vpravo od ul. 5. května po ulici K 
Hřebčinci“ firmu: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 
25253361 
 

k bodu 8 
 

Usnesení č. 704/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Černá za Bory – ul. Jabloňová. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Topolová po ulici 
Světlá.“ firmu: M – STAV CZ s.r.o., Husova 1805 – Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 275 
57 235 
 

k bodu 9 
 

Usnesení č. 705/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Černá za Bory – ul. Na Benátkách. Rekonstrukce chodníku vlevo od ulice Jabloňová po 
ulici Akátová“ firmu: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 

 
k bodu 10 

Usnesení č. 706/69 - VI/2018  (4 pro) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: Mnětice ulice Zemědělská. Rekonstrukce chodníku vpravo, úsek od ulice Ke Hrázi“ 
firmu: BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 63217139 

k bodu 11 
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Usnesení č. 707/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních 
údajů se společností Techem, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Služeb 5, 108 00 Praha 10,          
IČ: 496 84 370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 23339. 
 

k bodu 12 
 

Usnesení č. 708/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XX. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 25. 6. 2018.  
 

k bodu 13 
 

Usnesení č. 709/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o zpracování 
osobních údajů se společností G U A R D 7 v.o.s., se sídlem na adrese: Divišova 235, 530 03 
Pardubice, IČ: 48173622 

k bodu 14 
 
Usnesení č. 710/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotací 
z dotačního programu „Sport“  a  „Volný čas a kulturní vyžití“ na rok 2018 dle přílohy, která  
je nedílnou součástí usnesení a schvaluje uzavření smluv se subjekty poskytnutých dotací, které 
schválila Rada Městského obvodu Pardubice IV usnesením č. 685/67-V/2018 a č. 686/67-
V/2018 dne 16.5.2018.  
 

k bodu 15 
 

Usnesení č.  711/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje zveřejnění záměru pronajmou místnost se 
sociálním zařízení v objektu č.p. 56, v ul. Komenského, v Pardubičkách a ukládá úřadu 
zveřejnění tohoto záměru.  
 

k bodu 16 
 
16/1 
Usnesení č. 712/69 - VI/2018  (4 pro) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Z.M., který nabízí  
- bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 427/22 o výměře 1717 m2 v k.ú. 
Nemošice a 
- odkoupení vybudované technické infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, veřejná 
zeleň) na pozemku označeném jako p.p.č. 427/22 o výměře 1717 m2 v k.ú. Nemošice za cenu 
1.000,- Kč. Rada bezúplatný převod a odkoupení schvaluje. 
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16/2 
Usnesení č. 713/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí  společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,  která 
žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 486/8, p.p.č. 486/9, 
p.p.č. 486/12, vše v k.ú. Pardubičky, za účelem provozování stávající inženýrské sítě za cenu 
ve výši 1.000,- Kč+DPH. Rada zřízení tohoto věcného břemene schvaluje. 
 
 
16/3 
Usnesení č. 714/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Povodí Labe, 
státního podniku, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
Hradec Králové a statutárního města Pardubice, zast. OMI,  které po vzájemné dohodě 
navrhují směnu pozemků: 
-pozemků označených jako st. p. č. 10794 o výměře 152 m2, st. p. č. 10795 o výměře 22 m2, 
st. p. č. 10810 o výměře 22 m2, st. p. č. 10811 o výměře 55 m2, st. p. č. 10837 o výměře 41 m2, 
st. p. č. 10841 o výměře 4 m2, st. p. č. 10844 o výměře 51 m2, st. p. č. 10848 o výměře 30 m2, 
st. p. č. 10849 o výměře 1.894 m2, st. p. č. 10951 o výměře 124 m2, st. p. č. 10952 o výměře 7 
m2, p. p. č. 103/18 o výměře 2.703 m2, p. p. č. 672/25 o výměře 653 m2, p. p. č. 1660/6 o 
výměře 3.182 m2, p. p. č. 1660/7 o výměře 323 m2, p. p. č. 2774/33 o výměře 586 m2, p. p. č. 
2774/56 o výměře 2 m2, p. p. č. 2774/62 o výměře 63 m2, p. p. č. 2774/63 o výměře 2.371 m2, 
p. p. č. 2783/78 o výměře 1.687 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/12 vzhledem 
k celku na pozemku označeném jako st. p. č. 10805 o výměře 417 m2, vše v k. ú. Pardubice, 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice  
za  
pozemky označené jako st. p. č. 10620/1 o výměře 466 m2, st. p. č. 10634/2 o výměře 63 m2, 
st. p. č. 10634/3 o výměře 308 m2, st. p. č. 10634/5 o výměře 198 m2, st. p. č. 10634/7 o výměře 
24 m2, st. p. č. 10650/1 o výměře 1.864 m2, st. p. č. 10650/4 o výměře 535 m2, p. p. č. 331/9 
o výměře 217 m2, p. p. č. 331/10 o výměře 164 m2, p. p. č. 331/16 o výměře 194 m2, p. p. č. 
331/21 o výměře 29 m2, p. p. č. 341/7 o výměře 363 m2, p. p. č. 1619/4 o výměře 21 m2, p. p. 
č. 1660/5 o výměře 29 m2, p. p. č. 1682/11 o výměře 314 m2, p. p. č. 1728/10 o výměře 143 
m2, p. p. č. 1728/12 o výměře 34 m2, p. p. č. 1728/13 o výměře 181 m2, p. p. č. 3647/2 o 
výměře 1.139 m2, p. p. č. 3647/27 o výměře 1.003 m2, p. p. č. 3647/28 o výměře 647 m2, 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. 
č. 341/6 o výměře 2.231 m2, spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 vzhledem k celku na 
pozemku označeném jako p. p. č. 3647/60 o výměře 21 m2, vše v k. ú. Pardubice, pozemku 
označeného jako p. p. č. 466/31 o výměře 88 m2 v k. ú. Mnětice, pozemků označených jako 
p. p. č. 614/37 o výměře 765 m2 a p. p. č. 634/1 o výměře 4.052 m2, vše v k. ú. Rosice nad 
Labem, pozemku označeného jako p. p. č. 251/5 o výměře 155 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 
70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,   
se vzájemným závazkem,  
-  že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10805 (účelová komunikace č. 322932402), st. p. č. 
10951, st. p. č. 10953 a p. p. č. 361/5 (účelová komunikace č. 011227451 okolo stavby 
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zdymadla), vše v k. ú. Pardubice, budou bezúplatně zřízeny služebnosti umístění a provozování 
komunikace spočívající v právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu její fyzické 
a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace ve prospěch statutárního 
města Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem;  
- že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10849, p. p. č. 2774/59 a p. p. č. 2774/63, vše v k. ú. 
Pardubice, (objekt M 123 Lávka Na Špici) budou bezúplatně zřízeny služebnosti umístění 
konstrukce mostů spočívající v právu strpět umístění stavby mostů po celou dobu jejich fyzické 
a právní životnosti, vstupování  a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcemi mostů a služebnosti umístění a 
provozování komunikace (č. 561056111) spočívající v právu strpět umístění stavby 
komunikace po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování  a vjezd na pozemky za 
účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí 
komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým 
plánem;  
-  že k pozemkům označeným jako p. p. č. 103/18, p. p. č. 103/19, p. p. č. 677/2 a p. p. č. 2774/3, 
vše v k. ú. Pardubice, (objekt M 113 Lávka u lázní přes Chrudimku) budou bezúplatně zřízeny 
služebnosti umístění konstrukce mostů spočívající v právu strpět umístění stavby mostů po 
celou dobu jejich fyzické a právní životnosti, vstupování  a vjezd na pozemky za účelem 
provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcemi mostů a 
služebnosti umístění a provozování komunikace (č. 243424411) spočívající v právu strpět 
umístění stavby komunikace po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování  a vjezd 
na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu stanoveném 
geometrickým plánem;  
- že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10620/1, st. p. č. 10650/1 a st. p. č. 10650/4, vše v k. 
ú. Pardubice, budou bezúplatně zřízeny služebnosti stezky a cesty ve prospěch ČR s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,   
a to nejpozději do 1 roku od nabytí vlastnického práva smluvními stranami ke směňovaným 
pozemkům.  S výše uvedenými směnami rada souhlasí. 
 
 
16/4 
Usnesení č. 715/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí S.F., která žádá o změnu nájemce 
části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Nemošice z A.S.. Pozemek 
bude využíván jako zahrada, k rekreační činnosti a odpočinku. Rada se změnou nájemce 
souhlasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zápis z 69. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 7 (celkem 7) 
 

k bodu 17 
 
17/1 
Usnesení č. 716/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s podklady na prodej a nové využití areálu 
Tesly Kyjevská, které vzešlo z výběrového řízení. Rada se záměrem nájmu a prodeje Tesly 
Kyjevská dle předložených návrhů smluv souhlasí a nemá připomínky. 
 
 
17/2 
Usnesení č. 717/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem Obecně závazné vyhlášky 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 včetně příloh.  Rada s návrhem souhlasí a nemá 
připomínky. 
 
17/3 
Usnesení č. 718/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem nového územního plánu města 
Pardubice a ukládá úřadu předat na Magistrát města Pardubice na Odbor hlavního architekta 
připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 
17/4 
Usnesení č. 719/69 - VI/2018  (4 pro ) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s projektovou dokumentací „ Revitalizace 
zámečku – Larischovy vily v Pardubicích“ a k předložené projektové dokumentaci nemá 
připomínky. 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                 Ing. Josef Bednář 
                                                                                      14. 6. 2018  
      
                    
                                                                
V  Pardubicích 14.6.2018 
zpracovala: Ing. Iva Matušková 


