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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  62.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se  konalo ve středu dne   

14.2.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, paní Jitka Severinová, pan František Hlubocký, Ing. Ondřej 

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

Program: 
 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 
 

2.  Schválení zhotovitele akce „Regenerace panelového sídliště Černá za Bory – III. etapa 
– sportovní hřiště“ – na stůl 
 

3. Schválení zhotovitele akce „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů 
s trvalkami, tvarování živých plotů na území  Městského obvodu Pardubice IV“ - bod  
stažen 
 

4. Prodej OD Drozdice  
 

5. Návrh programu XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva MO Pardubice IV 
 

6. Pozemky 
 

7. Různé 
 

 

 

k bodu 1 
 

• III. změna rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2018 
• komunikace Plemenářský podnik v Nemošicích 
• osadní výbory 
• rekonstrukce mostů v Mněticích 
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k bodu 2 
 
Usnesení č. 642/62 - II/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele akce: „Regenerace panelového sídliště Černá za Bory – III. etapa – sportovní 
hřiště“ firmu: AGROSTAV Pardubice, a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za 
Bory, IČ: 46506063 
 
 

k bodu 3 
 

Bod stažen z jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV. 
    
 

k bodu 4 
 

Revokace usnesení č.603/58-XII/2017  
4/1 
Usnesení č. 643/62 - II/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV ruší usnesení č.603/58-XII/2017 o zamítnutí prodeje 
OD Drozdice.  
 
4/2 
Usnesení č. 644/62 – II/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice souhlasí s prodejem OD Drozdice za splnění těchto 
podmínek: 

1. V obecním domě v Drozdicích bude zřízeno věcné břemeno pro SDH Drozdice na 
využívání garáže. 

2. Z finančních prostředků získaných z prodeje obecního domu požadujeme zaplatit 
výměnu garážových vrat a provést požadované úpravy vyplývající z podmínek 
Osadního výboru Drozdice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

k bodu 5 
 
Usnesení č. 645/62 -II/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XVIII. 
veřejného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 
26. 2. 2018.  
 
 

k bodu 6 
Usnesení č. 646/62 -II/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 
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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 
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 
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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. 
 
  

k bodu 7 
 

7/1 
Usnesení č. 647/62 - II/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou 
této zprávy, okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Pardubice – ul. Národních hrdinů. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. MUDr. Ducháčkové 
po ul. Východní“. 
 
7/2 
Usnesení č. 648/62 - II/2018  (4 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 „Pardubice – ul. Národních hrdinů. Rekonstrukce chodníku vlevo od 
ul. MUDr. Ducháčkové po ul. Východní.“ 
 
 
7/3 
Usnesení č. 649/62 - II/2018  (4 pro ) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se změnou termínů konání zasedání rady 
a zastupitelstva a ukládá nové termíny na rok 2018 předložit zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

 
 

                                                                                Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
 
 
 
     
Ověřitel:                                                                   Jitka Severinová 
 
 
                                        
V Pardubicích 16. 2. 2018 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková  


