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Zápis 
 

z 21.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 3.2. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 
 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš 

Příhoda 
Ověřovatel zápisu: Ing. Leoš Příhoda 

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

Program: 
 

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

 

2. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2019 

 

3. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za 

rok 2019  

 

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

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 

 

5. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2019 

 

6. Zhodnocení činnosti odboru investic, dopravy a hospodářské správy za rok 2019 

 

7. Přestupková agenda v roce 2019 

 

8. Návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

 

9. Schválení zhotovitele akce: Nákup traktorové sekačky - na stůl 

 

10. Schválení zhotovitele akce: Oprava krytu silnice místní komunikace v úseku 

Drozdice - Nemošice - na stůl 
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11. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku (zmařených investic)  účet 042, 

z účetní evidence  

 

12. Schválení okruhu dodavatelů k vyzvání podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu: „Opravy chodníků MO Pardubice IV - 2018“ 
 

13. Schválení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

podaných obálkovou metodou veřejné zakázky malého rozsahu: „Opravy chodníků 

MO Pardubice IV - 2018“ 
 

14. Schválení uzavření smlouvy o dílo: „Péče o veřejnou zeleň – zálivka, vegetační  

období 2020“ 

 

15. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 – na stůl 

 

16. Změna nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územně samostatných celků 

- nařízení vlády č. 338/2019 

 

17. Nařízení města, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních 

a souvisejících služeb 

 

18. Pozemky 

 

19. Žádost SDH Mnětice o zaplacení členských příspěvků na rok 2020 

 

20. Různé  

                        

k bodu 1 

 
- Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 města Pardubic 

- Rekonstrukce komunikace v ulici Dělnická 

- Parkovací dům v Krajské nemocnici Pardubického kraje 
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k bodu 2 

Usnesení č. 205/21 - II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti na úseku životního 
prostředí za rok 2019 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV na vědomí. 
 
 
 

k bodu 3 

Usnesení č. 206/21 - II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s přehledem vydaných výpisů 
z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2019 a ukládá jej předložit 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 
  
 
 
 

k bodu 4 
 

Usnesení č. 207/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o výběru poplatku 
a pohledávkách za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 a ukládá předložit tuto zprávu 
zastupitelstvu. 

 
k bodu 5 

 
Usnesení č. 208/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o výběru 
místních a správních poplatků v OEVV za rok 2019 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu 
Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 

 

k bodu 6 
 
Usnesení č. 209/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti odboru investic, 
dopravy a hospodářské zprávy za rok 2019 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO 
Pardubice IV na vědomí. 

 
k bodu 7 

 
Usnesení č. 210/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o 
přestupkové agendě v roce 2019 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV na vědomí. 
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k bodu 8 

 
Usnesení č. 211/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu VIII. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 17.2.2020. 
 

 
k bodu 9 

 
Usnesení č. 212/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako dodavatele 
akce: „Nákup traktorové sekačky“ firmu: Kostelecký Pardubice s.r.o., K Hájovně 65, 530 02 
Spojil - Pardubice, IČ: 288 53 709 

 
 

k bodu 10 
 

Usnesení č. 213/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Oprava krytu místní komunikace v úseku Drozdice-Nemošice“ firmu: Chládek a 
Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 
 
 

k bodu 11 
 

Usnesení č. 214/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala zprávu o vyřazení nedokončeného 
dlouhodobého majetku-zmařených investic: 

- PD na osvětlení cyklistické stezky v ulici Východní 
- PD na rekonstrukci ulice Světlá 
- PD výstavba chodníku v ulici Mnětická v Nemošicích 
- PD vybudování chodníku v ulici Černohorská v Mněticích 
- PD vybudování nástupní plochy MHD Staročernsko 
- PD na rekonstrukci odstavné plochy Mnětice 

a souhlasí s jejich vyřazením z účetní evidence.  

 

 
 

k bodu 12 
 

Usnesení č. 215/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy chodníků v MO Pardubice IV“. 
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k bodu 13 
 

Usnesení č. 216/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy chodníků v MO 
Pardubice IV“. 
 

 
k bodu 14 

 
Usnesení č. 217/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AG-MO IV 
04/2020, 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 
2020“. 
 
 

k bodu 15 
 

Usnesení č. 218/21 – II/2020 (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č.1 na rok 

2020 a ukládá materiál předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice IV k projednání a schválení. 

2. Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice IV schválit 
rozpočtové opatření č.  1 na rok 2020  dle tabulkové části předložené zprávy.  

 
 

k bodu 16 
 

Usnesení č. 219/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou důvodovou zprávou                 
a s nařízením vlády č.338/2019 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků. 
1) Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh nenavyšovat odměny členům 

Zastupitelstva MO Pardubice IV, odměny zůstanou v současné výši a ukládá materiál 
předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV 
k projednání a schválení.  

2) Rada Městského obvodu Pardubice IV doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice IV návrh nezvyšovat odměny členům zastupitelstva schválit. 

 
 

k bodu 17 
 

Usnesení č. 220/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s nařízením města, kterým se stanoví 
maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb. Nařízení schvaluje 
a nemá připomínky.  
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k bodu 18 
 

18/1 
Usnesení č. 221/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 
Teplého 2014, PSČ 53002, která žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/8, vše v k.ú. Pardubičky, v rozsahu geometrického 
plánu č. 1558_1037/2019. Rada toto věcné břemeno schvaluje.  
 

 
18/2 
Usnesení č. 222/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí P.M., který žádá o prodej částí 
pozemků označených jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 40 m2, p.p.č. 195/10 o výměře cca 8 m2, 
vše v k.ú. Černá za Bory a J. K., který žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 
195/17 o výměře cca 79 m2, v k.ú. Černá za Bory. Rada s prodejem těchto částí pozemků 
nesouhlasí. Jedná se o veřejné prostranství, které zajišťuje přístup k nemovitostem.  

 

18/3 
Usnesení č. 223/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí Statutárního města Pardubice, 
které žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 539/10 v k.ú. 
Pardubičky, ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, 
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, za účelem provozování kanalizace a 
vsakovacího žebra vybudovaných v rámci investiční akce města „Úprava křižovatky ul. 
Kyjevská a Průmyslová“ v rozsahu geometrického plánu č. 1545-947/2019, za jednorázovou 
úplatu ve výši 180,- Kč/m2. Rada toto věcné břemeno schvaluje.  

 
 

k bodu 19 
 
 

Usnesení č. 224/21 – II/2020 (5 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 
na rok 2020 na účet OSH Pardubice.  
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k bodu 20 
 
20/1 
Usnesení č. 225/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s investičním záměrem společnosti 
LINKCITY CZECH REPUBLIC, a.s. v areálu bývalé společnosti TESLA v ul. Kyjevská. 

1. Rada MO Pardubice IV ukládá předat investorovi požadavky, které jsou v příloze a jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.  

2. Rada MO Pardubice IV ukládá odboru investic s požadavky seznámit primátora města 
Pardubice.  

 
 
 
20/2 
Usnesení č. 226/21 – II/2020 (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje záměr výstavby sportovního hřiště v ul. 
Drozdická a přednostní vybudování dětského hřiště v rámci tohoto projektu. 
 
 
Rozprava : 
• Vystoupil host – paní Martina Kopecká, starostka SDH Drozdice, která informovala o plánu 
činnosti dobrovolných hasičů Drozdice 

• Ing. Leoš Příhoda upozornil na problém s nedostatkem vody v rybníce v Drozdicích  

• Mgr. Filip Petr přenese do školské komise informaci o vzniku nového bytového komplexu 
v Pardubičkách (bývalá Tesla Kyjevská ul.) a potřebě do budoucna navýšit počet míst ve 
školkách a školách v Pardubicích 

 
 
 
 
 
 
                                                                              Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 

ověřovatel:                                  Ing. Leoš Příhoda                                                                       
               dne 6.2.2020 
                
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
                                                                
V Pardubicích 4.2. 2020 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
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Příloha k usnesení č. 225/21 – II/2020 

 

1. V ulici Východní požadujeme rekonstrukci chodníku podél bytového domu „C“, vjezdy do 
hromadných garáží dojde k zásahu do tohoto chodníku. Dále požadujeme tyto vjezdy 
rozlišit volbou jiné barevné povrchové úpravy než chodník.   

2. Požadujeme provedení pasportu místních komunikací v lokalitě staveniště a v případě jejich 
poškození uvést do původního stavu. Jedná se o ulici Kyjevská, Východní, Zelená a MUDr. 
Ducháčkové.  

3. Inženýrské sítě a jejich přípojky požadujeme realizovat především pomocí protlaků pod 
místními komunikacemi.  

4. Upozorňujeme, že MO Pardubice IV má připravený záměr na změnu dopravního režimu 
v lokalitě Pardubiček na zónu Tempo 30.  

5. Požadujeme navýšení kontejnerových stání na tříděný odpad. 
6. Při stavebních pracích bude zajištěno skrápění, aby bylo zamezeno šíření prachu mimo 

areál. Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související 
dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. 
Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na komunikacích ani krátkodobě 
skladovány. 

7. Drtička stavebního odpadu bude v provozu pouze v pracovní dny v době od 6 do 18 h. 
8. Požadujeme realizaci kabelového rozvodu včetně instalace koncových prvků 

(reproduktorů) místního rozhlasu. 
9. Požadujeme vést staveništní dopravu ul. Východní a Kyjevskou, mimo zástavbu rodinných 

domů v ul. Zelená a MUDr. Ducháčkové. 
10. Požadujeme v co největší míře využít veřejné plochy pro umístění hracích prvků pro děti a 

městského mobiliáře (lavičky, koše). 

 

 

 


