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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV  
 

Zápis 
 

z  2.  jednání  Rady MO Pardubice IV, které se  konalo v pondělí  

dne  10.12. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  ÚMO Pardubice IV 

 
Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, pan Jan Procházka, Mgr. Filip Petr, paní Jitka Severinová, 
                Ing. Leoš Příhoda 
Ověřovatel zápisu: Jitka Severinová  
  
 
Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu Pardubice IV 
                

       
Program: 
 
1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními 

2. Měsíční odměna starostovi - na stůl  

3. Návrh na ustanovení komisí rady a osadních výborů  

4. Návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy a členy 

finančního a kontrolního výboru výborů  

5. Návrh měsíčních odměn pro předsedy a členy osadních výborů a komisí 

6. Návrh na dary občanům členům komisí rady a osadních výborů na volební období 2019 

- 2022  

7. Návrh rozpočtového opatření MO Pardubice IV č. 5 na rok 2018 

8. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2019 

9. Návrh programu II. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

10. Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva na rok 2019 

11. Návrhy smluv na likvidaci odpadů na rok 2019 (odpadkové koše, velkoobjemové 

kontejnery) 

12. Statut osadních výborů Městského obvodu Pardubice IV 

13. Dotační programy z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2019 

14. Statut finančního výboru 

15. Statut kontrolního výboru 

16. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o „Zajištění provozu a údržby sorpčních vpustí SOL 

2/4 M a GSO5/SV-P “ – na stůl 
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17. Schválení zhotovitele akce: „Oprava sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově 

čp. 315 v Bokově ulici v Pardubicích“ – na stůl 

18. Schválení dodavatele „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“ 
 

19. Pozemky  

20. Různé 

                            

k bodu 1 
 

• Projektová dokumentace pro rekonstrukci komunikace v ulici Sadová v Nemošicích 
• Pozvánka na turnaj ve stolním tenise v Mněticích dne 26.12.2018 
• Kácení stromů do konce letošního roku 

 
 

k bodu 2 
 
Usnesení č.11/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou důvodovou zprávou 
v návaznosti na nařízení vlády 318/2017 Sb., o výši odměny uvolněného člena zastupitelstva tj. 
starosty a bere ji na vědomí. 

 
 k bodu 3 

 
Usnesení č.12/2 – XII/2018  (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV projednala a schválila předložený návrh, který je přílohou tohoto 
usnesení, na ustanovení komisí rady a osadních výborů od 1.1.2019 a ukládá předložit  návrh 
zastupitelstvu MO Pardubice IV ke schválení. 

 
 

 k bodu 4 
 
Usnesení č.13/2 - XI/I2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu v návaznosti 
na nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků a: 

1) Schvaluje poskytování souhrnných měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva od 1.1.2019 

2) Schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3) Schvaluje paušální náhradu za ztrátu výdělku ve výši 150,-Kč za hodinu 
4) Schvaluje stanovení nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu poskytnout za kalendářní 

měsíc ve výši 300,-Kč. 
5) Ukládá předložit poskytování souhrnných měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva od 1.1.2019 zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV ke 
schválení. 
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k bodu 5 

 
Usnesení č.14/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o návrhu 
měsíčních odměn zastupitelů, kteří vykonávají funkce předsedů a členů osadních výborů a 
komisí a ukládá ji předložit Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV ke schválení. Dle 
tohoto návrhu budou odměny vypláceny od 1.1.2019 a jejich výše je přílohou tohoto usnesení.  

 
 

k bodu 6 
 
Usnesení č.15/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila předložený návrh, který je 
přílohou tohoto usnesení, na dary občanům – předsedům a členům komisí rady a osadních 
výborů od 1.1.2019 a ukládá tento materiál předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV ke 
schválení. 
 

k bodu 7 
 
Usnesení č.16/2 - XII/2018  (5 pro) 
1. Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 

2018 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. 5 na rok 2018 dle tabulkové části předložené zprávy.  

 
 
 

k bodu 8 
 
Usnesení č.17/2 - XII/2018  (5 pro) 

1. Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s návrhem rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice IV na rok 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá 
předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice IV. 

2. Rada MO Pardubice IV souhlasí se schválením rozpočtového provizoria dle 
předloženého návrhu v případě, že nebude schválen rozpočet na rok 2019.                                   

 
 

k bodu 9 
 
Usnesení č.18/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu II. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 17.12. 2018.  
 
 
 

k bodu 10 
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Usnesení č.19/2- XII/2018  (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV schvaluje navržené termíny jednání rady a zastupitelstva na rok 2019 a 
ukládá je předložit ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice IV. 

 
 

k bodu 11 
Usnesení č.20/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala návrhy smluv na likvidaci komunálního 
odpadu na rok 2019 včetně dodatků a schvaluje jejich uzavření. Návrhy smluv jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  
  

 
k bodu 12 

Usnesení č.21/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV schvaluje Statut osadních výborů MO Pardubice IV, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení,  s platností od 1.1.2019 a ukládá jej předložit ke schválení 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV.  

 
 
 

k bodu 13 
Usnesení č.22/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila programy na rok 2019  (Program 
podpory sportu  a  Program podpory volného času a kulturního vyžití) pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV.  

 
 

k bodu 14 
Usnesení č.23/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV schvaluje Statut finančního výboru MO Pardubice IV, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení,  s platností od 1.1.2019 a ukládá jej předložit ke schválení 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV.  

 
 

k bodu 15 
Usnesení č.24/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada MO Pardubice IV schvaluje Statut kontrolního výboru MO Pardubice IV, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení,  s platností od 1.1.2019 a ukládá jej předložit ke schválení 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV.  

 
 

k bodu 16 
Usnesení č.25/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o „Zajištění provozu 
a údržby sorpčních vpustí SOL 2/4 M a GSO5/SV-P  umístěných v lokalitě Městského obvodu 
Pardubice IV, dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
 

 
k bodu 17 
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Usnesení č.26/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce: „Oprava sociálního zařízení a zpevněných ploch v budově čp. 315 v Bokově ulici v 
Pardubicích“ firmu: STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 02 Pardubice, IČ: 27472221 
 

k bodu 18 
Usnesení č.27/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě výběrového řízení jako dodavatele 
akce: „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“ firmu: AUTO DRYML a.s., Generála 
Svobody 658, 533 51 Pardubice  - Rosice, IČ: 27528464 

 
k bodu 19 

19/1 
Usnesení č.28/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost L.F., který žádá o nájem části pozemku 
označeného jako p.p.č. 350/2 o výměře 55 m2 v  k.ú.  Černá za Bory za účelem umístění stavební buňky 
a staveb. materiálu a tuto žádost zamítá, rada požaduje pozemek vyklidit.    
 
19/2 
Usnesení č.29/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala žádost  J.J. a J.J., kteří  žádají o prodej nebo 
nájem pozemků označených jako p.p.č. 18/1 o výměře 32 m2 a části p.p.č. 13/9 o výměře cca 
50 m2, vše v k.ú. Černá a Bory za účelem parkování karavanu.  Rada MO Pardubice IV 
schvaluje nájem výše uvedené části pozemku. 
 

k bodu 20 
20/1 
Usnesení č.30/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje dar 1500,-  Kč na 26. ročník vánočního  
turnaje ve stolním tenise v Mněticích „ O pohár starosty MO Pardubice IV“ z kapitoly dary 
starosty. 

 
20/2 
Usnesení č.31/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje záměr instalovat informační tabuli Nemošická 
tvrz v souvislosti se 700. výročím písemné zmínky o Nemošicích.  Zároveň pověřuje spolek 
Nemošice 700 vypracováním vizualizace tabule a situace umístění. 

 
20/3 
Usnesení č.32/2 - XII/2018  (5 pro) 
Rada se seznámila  s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a žádá zapracovat následující změny: 
1) – vypustit  
Návrh změny čl. 3 „Ohlašovací povinnost“ odst. 1 
Původní text: 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti  
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
příp. doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. 
změnit na:  



Zápis z 2. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV strana 6 (celkem 6) 
 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti  
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  
 
2) změnit: 
návrh změny čl. 6 „Osvobození“ odst. 1. u písm. a), b), c)  
doplnit termín pro sdělení údajů:  „do 31.1. následujícího kalendářního roku“ 
(jako u všech bodů odst. 2) 
 
Čl. 3 odst. 1 změnit v návaznosti na doplnění termínů pro sdělení údajů 
v čl. 6 odst. 1.   
  

 
Informace různé: 

• projektová dokumentace Památníku zámeček - stavební řízení 
• oprava povrchu včetně přejezdů přes koleje ul. Holandská – zařadit do programu 

rozvoje 
• rozeslat zastupitelům složení komisí a výborů (podklady pro zastupitelstvo) 
• prověřit umístění zrcadla v Nemošicích na křižovatce ul. Příčná a 5. května 

 
 
 
 
                                                                               Ing. Petr Heřmanský                                                                                                
                                                                                            starosta 
 
    
 
ověřovatel:                                                Jitka Severinová 
                    dne: 12.12. 2018 
               
 
      
                                                                
V  Pardubicích 11.12. 2018 
zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 
 
 


