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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV 

 

ZÁPIS 

 
z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 

 dne 15.2. 2021 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, Ing. Josef Bednář, Martin Vítek, Jan Procházka, František Hlubocký, Mgr. Bc. 

Karel Žemlička 

 

Ing. Tereza Hybská – vedoucí OIDHS, Stanislav Novák – referent OIDHS, Ing. Iva Matušková 

- referent sekretariátu 

 

Nepřítomni: Miluše Horká, Mgr. Karel Haas, Jitka Severinová, MDDr. Michal Pražan, 

         

Zasedání zahájil v 17:00 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. 

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

Ing. Petr Heřmanský - předsedající a Ing. Josef Bednář 

Hlasování:11 pro 

 

Do návrhové komise byli zvoleni: Ing. Leoš Příhoda, Jaroslav Mlateček 

Hlasování: 11 pro  

 

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: Mgr. Filip Petr, Michal Kreml 

Z důvodu nemoci Mgr. Filipa.Petra pověřil starosta MO Pardubice IV ověřením zápisu pana 

Jana Procházku. 

 

Zapisovatelkou byla pověřena: 

Ing. Jana Růžičková 

 

Předsedající konstatoval, že ověřovatelé posledního zápisu z 11. veřejného zasedání obvodního 

zastupitelstva, ověřili zápis bez připomínek. 

Bez rozpravy 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední 

desce. Navržený program byl schválen v předložené podobě.  

Bez rozpravy 
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Program: 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva starosty  

3. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2020 

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

2020  

 

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

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 

 

6. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2020 

7. Přestupková agenda v roce 2020 

8. Zhodnocení činnosti odboru investic, dopravy a hospodářské správy za rok 2020 

 

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

přístupu k informacím za rok 2020 

 

10. Různé 

 

11. Závěr 

 

1. Zahájení 

 XII. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta  

 Ing. Petr Heřmanský 

 

2. Zpráva starosty  

Starosta Ing. Heřmanský – předkladatel přednesl zprávu o činnosti. 

Bez rozpravy 

 

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 od 22.12. 2020 do 

15.2.2021. 

 

 

Hlasování: 11 pro 

 

Zpráva starosty byla vzata na vědomí (11 pro) 

 

Usnesení č.86/XII-II/2021 

 

3. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2020 

 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  



Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV ze dne 15.2. 2021             Strana 3 (celkem 7) 

 

Bez rozpravy 

Návrh usnesení:  

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

životního prostředí za rok 2020 a bere ji na vědomí. 

 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.87/XII-II/2021 

 

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

    2020 

 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů 

z Czech POINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2020 a bere jej na vědomí. 

 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.88/XII-II/2021 

 

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

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 

 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Rozprava: 

• Jan Procházka upozornil na malý počet pohledávek a vyjádřil pochvalu Marcele 

Macounové, referentce OEVV, která vymáhá poplatky dle daňového řádu  

 

 

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 2020 a bere tuto zprávu na vědomí. 

 

 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.89/XII-II/2021 

 

6. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2020 

 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  
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Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu o 

výběru místních a správních poplatků v Odboru ekonomickém a vnitřních věcí za rok 2020 a 

bere ji na vědomí. 

 

 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.90/XII-II/2021 

 

7. Přestupková agenda v roce 2020 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o 

přestupkové agendě v roce 2020 a bere ji na vědomí. 

 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.91/XII-II/2021 

 

8. Zhodnocení činnosti odboru investic, dopravy a hospodářské správy za rok 2020 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

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

dopravy a hospodářské správy za rok 2020 a bere ji na vědomí.  

 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.92/XII-II/2021 

 

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

   přístupu k informacím za rok 2020 

 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 
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Návrh usnesení: 

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

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020 a bere ji na vědomí.  
 

Hlasování: 11 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.93/XII-II/2021 

 

10. Různé 

Rozprava: 

 

 

Jan Procházka – informoval o kácení podél železniční vlečky v Pardubičkách 

Občané z ulice Východní - informovali o průběhu kácení, upozornili na současný stav,                  

                                           předali podklady k prověření zákonnosti a míry kácení  

Mgr. Bc. Karel Žemlička – požádal o informace o stavbě mostku přes vlečku v Pardubičkách,  

                       na organizaci dopravy, upozornil na možnost přetížení místních komunikací  

                       dopravou při uzavírce nadjezdu v ul. Kyjevská  

František Hlubocký – informoval se o parametrech nového mostku přes vlečku, na organizaci  

                       dopravy na něm 

Jaroslav Mlateček – upozornil na to, aby zastupitelé sledovali přípravu a projednávání  

                         nového územního plánu města 

Hasiči Drozdice - požádali do příštího zasedání o navržení řešení užívání OD Drozdice pro  

                       společenské a kulturní akce občanů a činnost hasičů – Jan Procházka přislíbil  

                       připravit řešení 

 

Na položené otázky bylo odpovězeno starostou Ing. Petrem Heřmanským 

 

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast. Další řádné XIII. zasedání Zastupitelstva MO 

Pardubice IV se uskuteční 29.3.2021.  

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:55 hod. 

                                                                    

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                           starosta 

 
ověřitel:                            

                                            Jan Procházka                           dne:  22.2.2021 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       
                        Michal Kreml                            dne: 22.2.2021   

 

V Pardubicích 17.2.2021 

Zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
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Usnesení 

z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 

dne 15.2.2021 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti OD Mnětice  
 

 

Usnesení č.86/XII-II/2021 

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

starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 22.12. 2020 do 15.2.2021. 

 

Usnesení č.87/XII-II/2021 

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

životního prostředí za rok 2020 a bere ji na vědomí. 

 

 

Usnesení č.88/XII-II/2021 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů 

z Czech POINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2020 a bere jej na vědomí. 

 

Usnesení č.89/XII-II/2021 

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 2020 a bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Usnesení č.90/XII-II/2021 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu o 

výběru místních a správních poplatků v Odboru ekonomickém a vnitřních věcí za rok 2020 a 

bere ji na vědomí. 

Usnesení č.91/XII-II/2021 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o 

přestupkové agendě v roce 2020 a bere ji na vědomí. 
 

Usnesení č.92/XII-II/2021 

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

dopravy a hospodářské správy za rok 2020 a bere ji na vědomí.  
 

Usnesení č.93/XII-II/2021 

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

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020 a bere ji na vědomí.  
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Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                           starosta 

 
ověřitel:                            

                                           Jan Procházka                            dne:  22.2.2021 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       
                        Michal Kreml                            dne:  22.2.2021  

 

 

V Pardubicích 17.2.2021 

Zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 


