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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  5.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo v pondělí  

dne  11. 2. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Mgr. Filip Petr, Jitka Severinová, 
                Ing. Leoš Příhoda 
Hosté : Komise pro strategii a rozvoj – Jaroslav Mlateček, Mgr. Karel Haas, Ing. arch. Jan 
             Kovář, Martin Vítek, Martin Milata 
Ověřovatel zápisu:  Jitka Severinová 
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                      

Program: 
 

1. Jihovýchodní obchvat (zahájení územního řízení) 

2. Záměr zjednosměrnění ulice Bokova v Pardubičkách- variantní řešení 

3. Pozemky 

4. Řešení dopravy v souvislosti s demolicemi a výstavbou nových pavilonů v nemocnici 

5. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

6. Uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO IV 01/2019 „ Strojní sečení příkopů, vegetační 

období 2019“ 

7. Uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO IV 02/2019 

„Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá  za Bory, vegetační období 

2019“ 

8. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice IV 

9. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice IV 

10. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2018 

11. Czech POINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 
2018  
 

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

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 

13. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2018 
 

14. Přestupková agenda v roce 2018 

15. Schválení zhotovitele akce Celoroční základní údržba zeleně v parku „Vinice“ 
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v Pardubičkách, podél toku Chrudimky. 

16. Žádost SDH Mnětice o zaplacení členských příspěvků na rok 2019 

17. Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 
 

18.  Různé  

                                                    k bodu 1 

Usnesení č.34/5 - II/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila  se zahájením územního řízení na stavbu 
Jihovýchodního obchvatu Pardubic a ukládá odboru  OIDHS uplatnit k tomuto řízení 
připomínky  ze dne 2.7.2018, které byly již zaslány  společnosti SUDOP Praha a.s.,  který 
připravuje projektovou dokumentaci této stavby.  

 
k bodu 2 

 
Byly představeny tři varianty jednosměrného provozu v Pardubičkách. Na další společné 
jednání budou pozváni dopravní odborníci a vybrána varianta řešení dopravy v Pardubičkách. 
  

 k bodu 3 
Usnesení č.35/5 - II/2019  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženými žádostmi o změny 
v užívání a vlastnictví pozemků a schvaluje : 
 

1. Žádost J.B., který nabízí k odkoupení pozemek p.p.č. 146/13 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Pardubičky (pozemek pod komunikací) 

2. Žádost L.G. a J.G., kteří žádají o odkup nebo nájem části pozemku p.p.č. 440/4 o 
výměře cca 25 m2 v k.ú. Pardubičky ( připlocená předzahrádka) 

3. Žádost L.D., která žádá o prodej části  pozemku p.p.č. 199/1 o výměře cca 48 m2 
v k.ú. Nemošice. (připloceno k pozemku žadatelky) 

4. Žádost společnosti Služby města Pardubic a.s. , která žádá o zřízení služebnosti na 
částech pozemků  p.p.č. 154/7, 179/9, 179/10, 252/11, 252/12 a 435/23 vše v k.ú 
Pardubičky z důvodu provozování nově vybudovaného veřejného osvětlení 

5. Žádost společnosti  Dopravní podnik města Pardubic a.s., která žádá o výpůjčku části 
pozemku p.p.č. 252/11 v k.ú. Pardubičky o výměře 2m2 (umístění mobilní toalety na 
konečné zastávky MHD) 

 
 

 k bodu 4 
 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s řešením dopravy v souvislosti  
s demolicemi a výstavbou nových pavilonů v nemocnici.  
 
Po projednání bodu č.4 skončilo společné jednání Komise pro rozvoj a strategii a Rady 
MO Pardubice IV,  z časových důvodů se z jednání rady omluvil místostarosta Jan 
Procházka, jednání rady pokračovalo v počtu 4 členů. 

 
 
 

k bodu 5 
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• kolegium starostů 
• rozpočet Statutárního města Pardubice na rok 2019 
• uzavření mostu nad železniční vlečkou v Pardubičkách 
• program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV 

 
 
 

k bodu 6 
 
Usnesení č.36/5 – II/2019  (3 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
01/2019, zhotovitel Služby města Pardubic, IČ 252 62 572 se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
předměstí, 530 12 Pardubice, na „Strojní sečení příkopů, vegetační období 2019“, dle 
předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 

 
 

k bodu 7 
 
Usnesení č.37/5 – II/2019  (3 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
02/2019, 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 2019“, dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 
 

k bodu 8 
 Usnesení č.37/5 – II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala kontrolu plnění usnesení Rady MO Pardubice 
IV za rok 2018 a schvaluje vyřazení usnesení číslo:  732/71-VII/2018, 738/72-VIII/2018, 
747/73-IX/2018, 748/73-IX/2018, 752/74-IX/2018, 755/74-IX/2018, 756/74-IX/2018, 757/74-
IX/2018, 758/74-IX/2018, 759/74-IX/2018, 762/74-IX/2018, 763/74-IX/2018, 16/2-
XII/2018,17/2-XII/2018, 20/2-XII/2018, 21/2-XII/2018, 22/2-XII/2018,23/2-XII/2018, 24/2-
XII/2018, 25/2-XII/2018, 26/2-XII/2018, 27/2-XII/2018, 31/2-XII/2018, 32/2XII/2018 
z evidence.                                       

 
k bodu 9 

 
Usnesení č.38/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za 
období od června 2017 do září 2018 a doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice IV vyřazení 
usnesení číslo: 103/XV-VI/2017, 107/XVI-IX/2017, 110/XVII-XII/2017, 111/XVII -
XII/2017,128/XIX-III/2018, 131/XX-VI/2018, 136/XXI-IX/2018, 137/XXI-IX/2018 z 
evidence.              
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k bodu 10 
 
Usnesení č.39/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti na úseku životního 
prostředí za rok 2018 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV na vědomí. 

 
 

k bodu 11 
 
Usnesení č.40/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s přehledem vydaných výpisů 
z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2018 a ukládá jej předložit 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 
 
 
 

k bodu 12 
 
Usnesení č.41/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o výběru  
a pohledávkách místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 a ukládá předložit tuto zprávu 
zastupitelstvu. 
  

k bodu 13 
 
Usnesení č.42/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o výběru 
místních a správních poplatků v OEVV za rok 2018 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu 
Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 
 

 
 

k bodu 14 
 
Usnesení č.43/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o 
přestupkové agendě v roce 2018 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV na vědomí. 

k bodu 15 
 
Usnesení č.44/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení 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 16 
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Usnesení č.45/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí SDH Mnětice o proplacení 
členských příspěvků a schvaluje neinvestiční transfer ve výši 3 300,- Kč za členské příspěvky 
za rok 2019 na účet OSH Pardubice.  

 
k bodu 17 

 
Usnesení č.46/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu III. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 25.2.2019. 

 
k bodu 18 

 
18/1 - Odpisový plán 
 
Usnesení č.47/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle přílohy 
k důvodové zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
18/2 Návrh smlouvy na tisk zpravodaje MO Pardubice IV 
 
Usnesení č.48/5 -II/2019  (4 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy se společností BARTH 
Reklamka a.s. se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČ: 25256181 na polygrafické výrobky  
- Informační zpravodaj MO Pardubice IV, dle předloženého návrhu, který je přílohou této 
zprávy. 
 
 
 
 
 
                                                                       Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                 starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                        Jitka Severinová      
                   dne: 14.2.2019 
 
      
                                                                
V  Pardubicích 13.2. 2019 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
 
 


