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Zápis 

 
z 39.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 26.4. 2021 v 16:30 hod. v OD v Mněticích 

 

 

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. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.3.2021 

3. Schválení dodavatele „Nákup užitkového vozu valník – sklápěč“  

4. Zveřejnění záměru pronajmout OD Drozdice  

5. Pozemky 

6. Různé  

 

 

 

 bodu 1 

• Dopravní napojení krajské nemocnice 

• Areál bývalé Tesly 

• Modernizace Památníku Zámeček 

 

 

 

k bodu 2 

 

Usnesení č. 416/39-IV/2021 (5 pro) 

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

k 31.3. 2021 a bere ji na vědomí. 
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k bodu 3 

Usnesení č. 417/39 -IV/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako dodavatele 

zakázky: „Nákup užitkového vozu valník-sklápěč“ společnost: ProScan a.s., Valdické 

Předměstí, Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín, IČ: 259 64 992 

                                         

 

        

k bodu 4 

 
 

Usnesení č. 418/39 -IV/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem zveřejnění záměru pronajmout 

OD Drozdice a schvaluje jeho znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

 

 

k bodu 5 

5/1 

Usnesení č. 419/39 -IV/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Pardubického kraje, IČO 

70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, 

který má záměr bezúplatného převodu a následného bezúplatného převodu níže uvedených 

pozemků do vlastnictví statutárního města Pardubice z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 

70892822, který níže uvedené pozemky nabude z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000: pozemky označené jako p.p.č. 455/4 o 

výměře 2.235 m2 v k.ú. Studánka včetně součástí a příslušenství, p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 

m2 v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a příslušenství (mimo těleso silnice III/2983) a část 

pozemku označeného jako p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2 (dle geometrického plánu č. 726-

15/2020 p.p.č. 728/6) v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a příslušenství. 
Rada Městského obvodu Pardubice IV  tuto žádost schvaluje. 

 

5/2 

Usnesení č. 420/39 -IV/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti KAREL 

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

110 00 Praha 1, která nabízí k odkoupení část pozemku označeného jako p.p.č. 494/2 o výměře 

218 m2 (dle geometrického plánu č. 1602-4/2021 p.p.č. 494/2 a p.p.č. 494/41) v k.ú. Pardubičky 

za cenu dle znaleckého posudku (bude doložen dodatečně). A doporučuje, aby znalecký posudek 

k ocenění převáděných pozemků u bodů 2 (žádost společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade 

Group a.s.)  a 3 (žádost společnosti T – CZ, a.s.,) vypracoval stejný znalec ze schváleného 

seznamu znalců využívaných Statutárním městem. Rada Městského obvodu Pardubice IV 

odkoupení částí výše uvedených pozemků schvaluje. 

 

5/3 

Usnesení č. 421/39 -IV/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti T – CZ, a.s., IČO 

25269879, se sídlem Na strži 241/28, Krč, 140 00 Praha 4, která nabízí k odkoupení pozemek 

označený jako p.p.č. 510/17 o výměře 63 m2 v k.ú. Pardubičky za cenu dle znaleckého posudku 
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(bude doložen dodatečně). A doporučuje, aby znalecký posudek k ocenění převáděných 

pozemků u bodů 2 (žádost společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.)  a 3 (žádost 

společnosti T – CZ, a.s., ) vypracoval stejný znalec ze schváleného seznamu znalců využívaných 

Statutárním městem Pardubice. Rada Městského obvodu Pardubice IV toto odkoupení výše 

uvedeného pozemku souhlasí. 

 

k bodu 6 

 

6/1 

Usnesení č. 422/39-IV/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem smlouvy o zápůjčce pozemku, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení, k postavení máje v termínu od 21.5. do 31.5. 2021 

se Spolkem Nemošice 700, IČ:05026768 a schvaluje její uzavření.  

 

6/2 

Usnesení č. 423/39-IV/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníka komise pro výběrové řízení 

na pozici tajemníka ve složení, které je uvedené v důvodové zprávě a je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.   

 
 

 

 

Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                     starosta 

 

 

 

 

  ověřovatel:                                             Ing. Leoš Příhoda 

                         dne: 29.4.2021  

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 27.4.2021 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 


