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Zápis 

 
z 34.  jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí  

dne 25.1. 2021 v 16:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

 

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

                  Severinová  

Ověřovatel zápisu: Jan Procházka 

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 2020 

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

rok 2020  

 

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

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

 

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

 

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

 

7. Přestupková agenda v roce 2020 

8. Návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV 

 

9. Čerpání rozpočtu MO Pardubice IV k 31.12.2020 

 

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

přístupu k informacím za rok 2020 

 

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

odstranění následků havárií a nenadálých živelných události na rok 2021. 

 

12. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 934/2014. Svoz a likvidace 

komunálního odpadu 

 

13. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-MO IV 01/2021 

(0034322020) na likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, přistavování 

velkoobjemových kontejnerů, obsluhu a výsyp odpadkových nádob pro kalendářní 

rok 2021 
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14. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb č. O-MO IV 02/2021 

(0034312020) na provádění sběru a likvidaci psích exkrementů pro kalendářní rok 

2021. 

 

15. Pozemky 

 

16. Různé  

                         

k bodu 1 

• Výstavba dvou úseků D35-dopravní trasy 

• Stezka pro cyklisty Hostovice-Žižín-Mnětice-Drozdice 

• Stezka pro cyklisty v ulici Průmyslová 

 

 

k bodu 2 

Usnesení č. 356/34-I/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti na úseku životního 

prostředí za rok 2020 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO Pardubice IV na vědomí. 

 

k bodu 3 

Usnesení č. 357/34 -I/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s přehledem vydaných výpisů 

z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2020 a ukládá jej předložit 

Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 

  

                                                                  

 

k bodu 4 

 
 

Usnesení č. 358/34 -I/2021 (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 2020 a ukládá předložit tuto zprávu 

Zastupitelstvu MO Pardubice IV na vědomí. 

 

 

 

k bodu 5 

 

Usnesení č. 359/34 -I/2021 (5 pro) 

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o výběru 

místních a správních poplatků v OEVV za rok 2020 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu 

Městského obvodu Pardubice IV na vědomí. 
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k bodu 6 

 

 

Usnesení č. 360/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila se zprávou o činnosti odboru investic, 

dopravy a hospodářské správy za rok 2020 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu MO 

Pardubice IV na vědomí. 

 

k bodu 7 

 

 

Usnesení č. 361/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala předloženou důvodovou zprávu o 

přestupkové agendě v roce 2020 a ukládá materiál předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 

Pardubice IV na vědomí. 

 

 

k bodu 8 

 

 

Usnesení č. 362/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh programu XII. veřejného 

zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV, které se bude konat dne 15.2. 2021. 

 

k bodu 9 

 

 

Usnesení č. 363/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s předloženou zprávou o čerpání rozpočtu 

k 31. 12. 2020 a bere ji na vědomí. 

 

 k bodu 10 

 

Usnesení č. 364/34-I/2021 (5 pro)           

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s výroční zprávou o poskytování informací 

dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2020 a ukládá ji předložit Zastupitelstvu Městského obvodu 

Pardubice IV na vědomí. 

 

 

k bodu 11 

 

Usnesení č. 365/34-I/2021 (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 2021 dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 
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k bodu 12 

 

Usnesení č. 366/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 934/2014 

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

 

 

k bodu 13 

 

Usnesení č. 367/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb  č. O-

MO IV 01/2021 (0034322020), 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 2021 dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 

 

k bodu 14 

 

Usnesení č. 368/34-I/2021 (5 pro)            

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

O-MO IV 02/2021 (0034312020), 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 2021, dle předloženého návrhu, který je přílohou této zprávy. 

 

 

 

k bodu 15 

15/1 

Usnesení č. 369/34-I/2021 (5 pro)            

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí M.L., který žádá o prodej 

pozemku označeného jako p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 m2, v k.ú. Mnětice. Rada s tímto 

prodejem nesouhlasí. 

 

 

15/2 

Usnesení č. 370/34-I/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí společnosti Společnost GLOBAL 

SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO 27524850, se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 

Pardubice, která žádá o zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a zřízení 

bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 168/11 v k.ú. 

Pardubičky, ve prospěch statutárního města Pardubice, za účelem uložení a provozování kabelu 

veřejného osvětlení budovaného v rámci investiční akce města „Rekonstrukce a modernizace 

památníku Zámeček“, ve smyslu § 1267 OZ, pozemková služebnost. Rada zřízení věcného 

břemene na výše uvedeném pozemku schvaluje. 
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15/3 

Usnesení č. 371/34-I/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana T.Š., který žádá o prodej 

nebo nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 71/46 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubičky za 

účelem stavby schodu do provozovny lékárny. Rada tento prodej schvaluje. V okolí lékárny 

jsou již takto vybudovány nejméně troje schody do provozoven. 

 

 

15/4 

Usnesení č. 372/34-I/2021 (5 pro)   

                  Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana M.H., který žádá o směnu 

pozemků: 

- pozemku označeného jako p.p.č. 1402/8 o výměře 346 m2, části pozemku označeného jako 

p.p.č. 507/1 o výměře cca 975 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice za 

-spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 5208/3 

o celkové výměře 2.970 m2 v k.ú. Pardubice (990 m2) 

-spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 1542 

o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice (105,6 m2) 

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 619 

o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice (225,4 m2), ve vlastnictví žadatele 

Rada tuto směnu pozemků zamítá.  

 

15/5 

Usnesení č. 373/34-I/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí pana A.K. a E.H., kteří nabízejí 

k odkoupení část pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře cca 66 m2 v k.ú. Černá za 

Bory za kupní cenu dle znaleckého posudku (znalecký posudek bude doložen dodatečně) žádají 

- odstranění zastávkového přístřešku MHD ze zbylé části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 

v k.ú. Černá za Bory nebo o jeho posunutí na pozemek města 

- výstavbu betonového plotu (protihlukové stěny) – na snímku vyznačeno světle modře 

 

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje odkoupení části výše uvedeného pozemku a 

nesouhlasí s výstavbou betonového plotu. Zastávkový přístřešek byl již odstraněn. 

 

 

 

k bodu 16 

 

16/1 

Usnesení č. 374/34-I/2021 (5 pro)   

Městský obvod Pardubice IV nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní 

řízení stavby „Výstavba bytového domu na p.p.č. 221 a p.p.č 18/1 v k.ú. Pardubičky“, podanou 

žadatelem, kterým je ČESKÁ ENERGETICKO-AUDITORSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. , 

jelikož není známo z jakých závazně platných podkladů je vycházeno při určení koeficientu 0,2 

pro zpevněné plochy ve formě plastových dílců při výpočtu zastavěnosti a následného 

koeficientu zastavění 0,4, který je určen úpravou směrné části Územního plánu města Pardubice 

– Zastavitelné území 113/z.  
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Zástavba v tomto místě možná je, ale s dodržením koeficientu zastavitelnosti 0,4 i pro zpevněné 

plochy, což ukládá územní plán města Pardubice.  Dodržením tohoto parametru musí 

nevyhnutelně dojít k přeformátování předkládaného projektu do měřítka odpovídající lokalitě.  

 

16/2 

Usnesení č. 375/34-I/2021 (5 pro)   

Městský obvod Pardubice IV souhlasí bez připomínek s předloženou projektovou dokumentací 

pro stavební povolení stavby „TESLA OBJEKT B“, podanou žadatelem, kterým je společnost 

PPP, spol. s.r.o. Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 429 37 094.  

 

16/3 

Usnesení č. 376/34-I/2021 (5 pro)   

Rada Městského obvodu Pardubice IV schvaluje na základě poptávkového řízení jako 

zhotovitele akce: Zpravování projektové dokumentace na akci „Oprava krytu vozovky místní 

komunikace Holandská“ společnost PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 252 

92 161.                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                     starosta 

 

 

 

 

  ověřovatel:                                             Jan Procházka 

                         dne: 28.1.2021  

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 

                                                                

V Pardubicích 26.1.2021 

zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
 

 

 


