
Zápis 

 
z 51. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  

dne 17. 1. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách 

 

 

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

Hlubocký 

 

Ověřovatel zápisu: František Hlubocký 

 

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

 

 

Program: 

 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 934/2014-„Svoz a likvidace komunálního odpadu“ 

3. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-MO IV 01/2022 (0033652021) na 

likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, přistavování velkoobjemových 

kontejnerů, obsluhu a výsyp odpadkových nádob pro kalendářní rok 2022. 

4. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-MO IV 02/2022 (0033662021) na 

provádění sběru a likvidaci psích exkrementů pro kalendářní rok 2022 

5. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 03/2022 - Péče o veřejnou zeleň-zálivka 

dřevin, vegetační období 2022 

6. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO IV 01/2022 - Strojní sečení příkopů, 

vegetační období 2022 

7. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO IV 04/2022 - „Sekání svahů nadjezdu a 

ploch v okolí nadjezdu - Černá za Bory, vegetační období 2022“ 

8. Schválení uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO IV 02/2022 - Pletí souvislých keřových 

výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského 

obvodu Pardubice IV, vegetační období 2022. 

9. Schválení uzavření rámcové smlouvy o dílo na údržbu a opravy místních a účelových 

komunikací v majetku Statutárního města Pardubice ve správě Městského obvodu 

Pardubice IV, pro kalendářní rok 2022 

10. Schválení uzavření smlouvy o dílo na pohotovostní službu pro zajištění označení a 

odstranění následků havárií a nenadálých živelných událostí na rok 2022 

11. Schválení uzavření smlouvy o dílo - „Likvidace plevelů rostoucích v chodnících, ošetření 

stromů proti klíněnce, vegetační období 2022“. 

12. Schválení uzavření rámcové smlouvy o dílo č. ZT/UMO4/xxx/2022/OIDHS/No- Servis, 

údržba a opravy nářadí a strojů zahradní techniky pro Městský obvod Pardubice IV, na 

kalendářní rok 2022. 

13. Schválení smlouvy o „Zajištění provozu a údržby sorpčních vpustí SOL2/4M a GSO5/SV-

P “ 

14. Schválení zhotovitele akce - Celoroční základní údržba zeleně v parku „Vinice“ v 

Pardubičkách, podél toku Chrudimky. 

15. Aplikace směrnice EU 201/1937 v podmínkách statutárního města Pardubice – přijetí 

Směrnice č. 10/2021 přijaté RmP dne 13.12.2021, č. usnesení R/6963/2021 



16. Stanovisko k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na účelovou komunikaci 

17. Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2021 

18. Pozemky 

19. Různé  

 

 

 

 

k bodu 1 

Starosta MO Pardubice IV seznámil členy rady s jednáním na ÚMO Pardubice IV dne 10. 1. 

2022 s firmou Linkcity ve věci podané stížnosti občanů z ulice Východní, Pardubičky. Dále 

pak upozornil na projednávané nové zásady v oblasti spolupráce s investory na Radě města 

Pardubice s tím, že MO Pardubice IV nebyl osloven, aby měl možnost se k těmto zásadám 

vyjádřit prostřednictvím Rady MO Pardubice IV.   

 

k bodu 2 

Usnesení č. 516/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 934/2014 

„Svoz a likvidace komunálního odpadu“, zhotovitel Služby města Pardubic a.s. 

.   

 

k bodu 3 

 

Usnesení č. 517/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb        č. 

O-MO IV 01/2022 (0033652021), zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem 

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na likvidaci komunálního odpadu a práce s tím 

spojené, přistavování velkoobjemových kontejnerů, obsluhu a výsyp odpadkových nádob pro 

kalendářní rok 2022. 

k bodu 4 

 

Usnesení č. 518/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb        č. 

O-MO IV 02/2022 (0033662021), zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem 

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na provádění sběru a likvidaci psích exkrementů 

pro kalendářní rok 2022. 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 519/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

03/2022, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na akci „Péče o veřejnou zeleň-zálivka dřevin, vegetační období 

2022“. 

 

 



k bodu 6 

 

Usnesení č. 520/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

01/2022, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Strojní sečení příkopů, vegetační období 2022“. 

 

k bodu 7 

 

Usnesení č. 521/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

04/2022, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá za 

Bory, vegetační období 2022“. 

k bodu 8 

 

Usnesení č. 522/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 

02/2021, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, na „Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů 

s trvalkami, tvarování živých plotů na území Městského obvodu Pardubice IV, vegetační 

období 2022“. 

 

k bodu 9 

 

Usnesení č. 523/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo se 

společností Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 

12 Pardubice, na údržbu a opravy místních a účelových komunikací v majetku Statutárního 

města Pardubice ve správě Městského obvodu Pardubice IV, pro kalendářní rok 2022. 

 

k bodu 10 

 

Usnesení č. 524/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Služby 

města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí,530 12 Pardubice, na 

pohotovostní službu pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých 

živelných události na rok 2022. 

k bodu 11 

 

Usnesení č. 525/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: 

Vítězslav Haupt, DiS, Bartoňova 832, 530 12 Pardubice-Studánka, IČ: 87910284, na akci: 

„Likvidace plevelů rostoucích v chodnících a ošetření stromů proti klíněnce, vegetační období 

2022“. 



k bodu 12 

 

Usnesení č. 526/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 

ZT/UMO4/xxx/2022/OIDHS/No se společností Kostelecký Pardubice, s.r.o., se sídlem 

K Hájovně 65, 530 02 Spojil, IČ 288 53 709, na Servis, údržbu a opravy nářadí a strojů zahradní 

techniky pro Městský obvod Pardubice IV, na kalendářní rok 2022. 

 

k bodu 13 

 

Usnesení č. 527/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje smlouvu o „Zajištění provozu a údržby 

sorpčních vpustí SOL 2/4 M a GSO5/SV-P, umístěných v lokalitě Městského obvodu Pardubice 

IV, zhotovitel Václav Ruml, Malá 298, 533 04 Sezemice, IČ: 16215184. 

 

 

k bodu 14 

 

Usnesení č. 528/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje jako zhotovitele akce: Celoroční základní 

údržba zeleně v parku „Vinice“ v Pardubičkách, podél toku Chrudimky firmu: David Hurt, 

Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice, IČ: 691 26 216 

 

k bodu 15 

 

Usnesení č. 529/51 -I/2022 (5 pro) 

1) Rada městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí usnesení Rady města Pardubic č. 

R/6963/2021 ze dne 13. 12. 2021, kterým Rada města Pardubic schválila vydání 

směrnice „o ochraně oznamovatelů“. Směrnice tvoří přílohu tohoto usnesení.  

2) Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s aplikací směrnice „o ochraně 

oznamovatelů“ v podmínkách Městského obvodu Pardubice IV. Oznámení, která 

spadají do působnosti Městského obvodu Pardubice IV, budou oznamovatelé adresovat 

na Útvar interního auditu statutárního města Pardubice. Příslušné kontaktní údaje budou 

uveřejněny na internetových stránkách města a zároveň na internetových stránkách 

městského obvodu. Přijatá oznámení budou vyřizována dle uvedené směrnice. Směrnice 

tvoří přílohu tohoto usnesení.  

 

 

k bodu 16 

 

Usnesení č. 530/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou žádostí žadatele, kterým je 

paní L.W., a souhlasí jako vlastník účelové komunikace se zřízením připojení sousední 

nemovitosti z pozemku p. č. 412/31 v k.ú. Pardubičky na účelovou komunikaci, č. komunikace 

566, pozemek p. č. 412/3 v k.ú. Pardubičky, Pardubice, a to při stavbě „Novostavba rodinného 

domu k.ú. Pardubičky, p. č. 412/13“.  

 

 



k bodu 17 

 

Usnesení č. 531/51 -I/2022 (5 pro) 

1. Rada městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 8 na 

rok 2021 a na základě pravomoci, svěřené jí Zastupitelstvem Městského obvodu 

Pardubice IV usnesením č. 83/XI-XII/2020 bod 2. a) ze dne 21. 12. 2020 schvaluje toto 

rozpočtové opatření 

2. Rada městského obvodu ukládá materiál předložit na vědomí Zastupitelstvu Městského 

obvodu Pardubice IV na jeho nejbližším zasedání. 

Z: tajemnice ÚMO Pardubice IV 

T: 21. 2. 2022 

 

k bodu 18 

Pozemky 

18/1 Usnesení č. 532/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu souhlasí s žádostí pana M.S., který žádá o nájem části pozemku 

označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Černá za Bory za účelem užívání jako 

zahrádka a umístění dřevěného skladu na nářadí. 

18/2 Usnesení č. 533/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Společenství vlastníků domu čp. 419 

U Borku, Pardubice, IČO 28794559, se sídlem U Borku 419, Pardubičky, 530 03 Pardubice, 

které žádá o vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 134/3 v k.ú. Pardubičky 

se vzdušným přesahem zateplovacího systému 160 mm na bytovém domu č.p. 419 na pozemku 

označeném jako st.p.č. 823/2 v k.ú. Pardubičky. 

18/3 Usnesení č. 534/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV nesouhlasí s žádostí pana L.S., který žádá o převod 

pozemků označených jako p.p.č. 34/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 37/29 o výměře 366 m2, částí 

pozemkům označených jako p.p.č. 34/2 o výměře cca 17 m2, p.p.č. 34/5 o výměře cca 382 m2, 

p.p.č. 338/6 o výměře cca 147 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 11 m2, vše v k.ú. Drozdice formou 

vydržení. 

18/4 Usnesení č. 535/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Pardubického kraje, IČO 70892822, 

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

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2, p.p.č. 726/4 o 

výměře 21 m2, p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č. 455/4 o výměře 

2.235 m2 v k.ú. Studánka se všemi jejich součástmi a příslušenstvím do vlastnictví statutárního 

města Pardubice. 

 

 

k bodu 19 

Různé 

 

19/1 Usnesení č. 536/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou směrnicí o cestovních 

náhradách a s jejím obsahem souhlasí.  

 



19/2 Usnesení č. 537/51 -I/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí dopis rodiny Bednářových a trvá na 

svém stanovisku návrhů řešení přesunu separačního dvora, které bylo projednáno na Komisi 

pro strategii a rozvoj Městského obvodu Pardubice IV dne 1.12.2021. Snahou obvodu bude 

ochránit stávající bytovou zástavbu od negativních vlivů separačního dvora. 

 

Jednání skončeno: 17:15 hod. 

 

 

 

 

Ing. Petr Heřmanský  

starosta MO Pardubice IV 

 

 

ověřovatel:      František Hlubocký 

              dne: 19.1. 2022  

 

 

V Pardubicích dne 18. 1. 2022 

 

 

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice ÚMO Pardubice IV 
 


