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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV 

 

ZÁPIS 

 
ze XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se 

konalo dne 21.2. 2022 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti OD Mnětice 

 

  
Přítomni:  

Ing. Petr Heřmanský, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda, Jaroslav Mlateček, Michal Kreml, Ing. 

Ondřej Pištora, Jan Procházka, František Hlubocký, Mgr. Karel Haas, Ing. Josef Bednář, Miluše 

Horká, Martin Vítek 

 

Mgr. Naděžda Peterová – tajemnice UMO Pardubice IV 

 

Omluven: Ing. Radek Meduna, MDDr. Michal Pražan, Mgr. Bc. Karel Žemlička 

         

Zasedání zahájil v 17:01 hod. Ing. Petr Heřmanský, starosta MO Pardubice IV, přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna většina členů zastupitelstva a 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Pracovní předsednictvo: Ing. Josef Bednář 

Ověřitelé zápisu: Martin Vítek, Miluše Horká 

Návrhová komise: Michal Kreml, Jaroslav Mlateček 

 

Členové ZMO Pardubice IV souhlasí s navrženým obsazením pracovního předsednictva, 

ověřitele zápisu a návrhové komise. 

12 pro 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Zpráva starosty  

3. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2021  

4. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za rok 2021  

5. Výběr poplatku a pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021  

6. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2021  

7. Přestupková agenda v roce 2021  

8. Zhodnocení činnosti odboru investic, dopravy a hospodářské správy za rok 2021  

 

9. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2021  
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10. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021  

 

11. Různé  

 

12. Závěr 

 

Členové ZMO Pardubice IV souhlasí s navrženým programem jednání. 

12 pro 

 

 

1. Zahájení 

XVII. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta Ing. 

Petr Heřmanský. 

 

 

2. Zpráva starosty  

Starosta Ing. Heřmanský jako předkladatel přednesl zprávu o činnosti, o proběhlém jednání 

ve věci ulice Východní, Pardubičky, dále pak zodpověděl dotazy vznesené na XVI. zasedání 

ZMO Pardubice IV dne 21. 12. 2021 od zastupitele Mgr. K. Haase. 

Mgr. Karel Haas, člen ZMO se dotázal na nesoulad některých usnesení týkajících se žádostí 

o pozemky města Pardubic (bylo vysvětleno-administrativní chyba), dále na oblast 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, zda byl MO 

Pardubice IV ze strany Statutárního města požádán o vyjádření k připravovaným zásadám. 

Konstatoval, že odpověď na vznesené připomínky z jeho strany na předešlém jednání ZMO 

Pardubice IV byly zodpovězeny. Průběžně byly vznesené dotazy zodpovězeny starostou MO 

Pardubice IV a tajemnicí ÚMO Pardubice IV. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti        

starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 21.12. 2021 do 21.2.2022. 

 

Hlasování: 12 pro 

 

Zpráva starosty byla vzata na vědomí. 

 

Usnesení č.110/XVII-II/2022 

 

3. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2020 

 

Předkladatel: Ing. Petr Heřmanský – starosta MO Pardubice IV 

 

    Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo se zprávou o činnosti na úseku 

životního prostředí za rok 2021 a danou zprávu bere na vědomí. 

  

Hlasování: 12 pro 
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Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.111/XVII-II/2022 

 

4. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za rok 2021  

 

Předkladatel: Ing. Petr Heřmanský – starosta MO Pardubice IV 

 

    Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů z 

CzechPOINTu a vybraných poplatků za rok 2021 a bere je na vědomí.  

 

Hlasování: 12 pro 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.112/XVII-II/2022 

 

 

5. Výběr poplatku a pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 

  

Předkladatel:  Ing. Petr Heřmanský – starosta MO Pardubice IV 

 

    Bez rozpravy. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o výběru 

a pohledávkách místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021 a bere tuto zprávu na vědomí. 

Hlasování: 12 pro 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.113/XVII-II/2022 

 

6. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2021  

 

Předkladatel: Ing. Petr Heřmanský – starosta MO Pardubice IV 

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu o 

výběru místních a správních poplatků v OEVV za rok 2021 a bere ji na vědomí. 

 

Hlasování: 12 pro 
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Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.114/XVII-II/2022 

 

7. Přestupková agenda v roce 2021 

  

Předkladatel:  Ing. Petr Heřmanský, starosta MO Pardubice IV 

Bez rozpravy 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o 

přestupkové agendě v roce 2021 a bere ji na vědomí.  

Hlasování: 12 pro 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.115/XVII-II/2022 

 

8. Zhodnocení činnosti odboru investic, dopravy a hospodářské správy za rok 2021  

 

Předkladatel:  Ing. Petr Heřmanský – starosta MO Pardubice IV. 

 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s činností odboru investic, 

dopravy a hospodářské správy za rok 2021 a bere ji na vědomí.  

Hlasování: 12 pro 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.116/XVII-XII/2022 

 

9. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2021  

 

Předkladatel:  Ing. Petr Heřmanský – starosta MO Pardubice IV. 

 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s výroční zprávou o poskytování 

informací dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2021 a bere ji na vědomí.  

 

Hlasování: 12 pro 
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Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.117/XVII-XII/2022 

 

10. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021  

 

Předkladatel:  Ing. Leoš Příhoda – radní MO Pardubice IV a předseda finančního výboru 

 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí schválené rozpočtové opatření 

č. 8 na rok 2021, které na základě pravomoci, svěřené ji Zastupitelstvem Městského obvodu 

Pardubice IV usnesením č. 83/XI-XII/2020 bod 2. a) ze dne 21. 12. 2020, schválila Rada 

Městského obvodu Pardubice IV dne 17.1. 2022 svým usnesením č. 531/51 -I/2022. 

 

Hlasování: 12 pro 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.118/XVII-XII/2022 

 

 

11. Různé 

Paní M. Horká, zastupitelka MO Pardubice IV učinila dotaz na označená místa v ul. 

Ostřešanské, kdy dojde k opravě, dále na nerovnost mezi mosty a na vytvořenou skládku u 

místní části Drozdice (za mostem) – zodpovězeno pracovníkem ÚMO Pardubice IV, panem S. 

Novákem 

Občanka MO Pardubice IV, paní Procházková se dotázala na vybudování stezky a opravu 

špatné komunikace v ulici Holandská – zodpovězeno starostou MO Pardubice IV a  

pracovníkem ÚMO Pardubice IV, panem S. Novákem. 

Pan starosta uvedl, že je již vypracovaný projekt a zajištěné stavební povolení na opravu části 

místní komunikace Holandská. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nelze zatím 

připravený projekt realizovat. 

Občané MO Pardubice IV poukázali na průjezd Drozdicemi nákladními vozidly a dle jejich 

názoru na nedostatečné dopravní značení omezující vjezd vozidel nad 3.5 t na most 

v Drozdicích. V důsledku průjezdu nákladních vozidel dochází k velkému poškození 

komunikace, která je již nyní ve špatném stavu. Občané žádají ZMO o návrh řešení. Zastupitel 

Mgr. K. Haas nabídl možnost prověření zajištění kamerového systému do obce v rámci jednání 

se Statutárním městem Pardubice, které kamerový systém města zajišťuje a spravuje. Pan 

starosta dále svolá jednání se zástupcem Městské policie. Na dalším zasedání ZMO bude sdělen 

výsledek jednání.  
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12. Závěr  

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a rozloučil se.  

Další řádné XVIII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV se uskuteční dne 4. 4. 2022. 

Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hod. 

 

 

 

 

                                                  

Ing. Petr Heřmanský 

starosta 

 

ověřitel:                            

 

Martin Vítek                          

 

dne: 7. 3. 2022 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

           Miluše Horká 

 

dne: 7. 3. 2022   

 

 

V Pardubicích 25. 2. 2022 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová 
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Usnesení 

 

ze XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se 

konalo dne 21.2.2022 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti OD Mnětice  
 

 

Usnesení č.110/XVII-II/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti        

starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 21.12. 2021 do 21.2.2022. 

 

Usnesení č.111/XVII-II/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo se zprávou o činnosti na úseku 

životního prostředí za rok 2021 a danou zprávu bere na vědomí.  

 

Usnesení č.112/XVII-II/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů z 

CzechPOINTu a vybraných poplatků za rok 2021 a bere je na vědomí.  

 

Usnesení č.113/XVII-II/2022 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o výběru a 

pohledávkách místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021 a bere tuto zprávu na vědomí.  
 

Usnesení č.114/XVII-II/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu o 

výběru místních a správních poplatků v OEVV za rok 2021 a bere ji na vědomí. 

 

Usnesení č.115/XVII-II/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o 

přestupkové agendě v roce 2021 a bere ji na vědomí.  

 

Usnesení č.116/XVII-XII/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s činností odboru investic, dopravy a 

hospodářské správy za rok 2021 a bere ji na vědomí.  

 

Usnesení č.117/XVII-XII/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s výroční zprávou o poskytování 

informací dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2021 a bere ji na vědomí.  
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Usnesení č.118/XVII-XII/2022 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 8 

na rok 2021, které na základě pravomoci, svěřené ji Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice 

IV usnesením č. 83/XI-XII/2020 bod 2. a) ze dne 21. 12. 2020, schválila Rada Městského obvodu 

Pardubice IV dne 17.1. 2022 svým usnesením č. 531/51-I/2022. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský 

starosta 

 

 
 

ověřitelé:                            

                                    Martin Vítek                   

dne: 7. 3. 2022                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

                 Miluše Horká                         

dne: 7. 3. 2022   

 

 

 

V Pardubicích 25. 2. 2022 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová 

 


