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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV 
 

ZÁPIS 
 

z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se 
konalo dne 17.2. 2020 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

  
 
Přítomni:  
Ing. Petr Heřmanský, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda, František Hlubocký, Jaroslav 
Mlateček, Michal Kreml, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář, Martin Vítek, Miluše Horká, 
MDDr. Michal Pražan, Mgr.Bc. Karel Žemlička, Mgr. Karel Haas, 
 
 
Ing. Tereza Hybská, vedoucí OIDHS, Ing. Iva Matušková, referent sekretariátu, Stanislav 
Novák, referent OIDHS, Mária Stopková, DiS., vedoucí OEVV, Renata Tichá, Gabriela 
Bížová, DiS. a Marcela Macounová referentky OEVV, Jitka Korečková, DiS., referentka úseku 
přestupků 
 
Omluveni: Jitka Severinová, Jan Procházka 
         
Zasedání zahájil Ing. Petr Heřmanský, starosta MO Pardubice IV v 17:00 hod., 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 MDDr.  Michal Pražan 
Hlasování: 13 pro 

Do návrhové komise byli zvoleni: Miluše Horká a Jaroslav Mlateček 
Hlasování: 13 pro  
 
Ověřovateli zápisu byli pověřeni: Michal Kreml a Ing. Josef Bednář 
Hlasování: 13 pro 
 
Zapisovatelkou byla pověřena: 
Ing. Jana Růžičková 
 
Starosta vyzval ověřitele zápisu ze VII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV o sdělení 
výsledku ověření, byl ověřen 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 2019 

4. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 
2019  
 

5. Výběr poplatku a pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 
 

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

7. Přestupková agenda v roce 2019 

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

9. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k informacím za rok 2019 
 

10. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020  
 

11. Změna nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územně samostatných celků  - 
nařízení vlády č. 338/2019 
 

12. Různé 
 

13. Závěr 

 
Bez rozpravy 
Hlasování: 13 pro 

 
 
1. Zahájení 
     VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta  
     Ing. Petr Heřmanský. 
 

 
2. Zpráva starosty  
 
Starosta Ing. Heřmanský – předkladatel přednesl zprávu o činnosti. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Leoš Příhoda – dotaz, zda již probíhají  změny v systému parkování v MO Pardubice IV 
 
Mgr.Bc. Karel Žemlička – dotaz na velikost a realizaci víceúčelového hřiště u výrobny 
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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 17.12.2019 do 17.2.2020. 
 
Po ukončení rozpravy byla zpráva starosty vzata na vědomí (13 pro) 
 

Usnesení č.64/VIII-II/2020 

   
3. Zhodnocení činnosti úseku životního prostředí za rok 2019 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Rozprava: 
Miluše Horká – dotaz na nebezpečný strom v Nemošicích, požaduje vyrozumět vlastníka 
pozemku 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo se zprávou o činnosti na úseku 
životního prostředí za rok 2019 a bere ji na vědomí.  
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.65/VIII-II/2020 

 
4. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok   
    2019 
 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů 
z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2019 a bere jej na vědomí. 
 
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.66/VIII-II/2020 

 
 
5. Výběr poplatku a pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování,   
    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 
 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 
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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 2019 a bere tuto zprávu 
na vědomí. 
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.67/VIII-II/2020 

 

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

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu     
o výběru místních a správních poplatků v OEVV za rok 2019 a bere ji na vědomí. 
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.68/VIII-II/2020 

 

7. Přestupková agenda v roce 2019 

Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou 
o přestupkové agendě v roce 2019 a bere ji na vědomí. 
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.69/VIII-II/2020 

 

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

  Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

 Bez rozpravy 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s činností odboru investic,    
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dopravy a hospodářské správy za rok 2019 a bere ji na vědomí.  
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.70/VIII-II/2020 

 

9. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k informacím za rok 2019 

 
  Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

 Bez rozpravy 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s výroční zprávou o poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 a bere ji na vědomí.  
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.71/VIII-II/2020 

 

10. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020  
 

  Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  

 Bez rozpravy 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření      
č. 1 na rok 2020 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 
Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.72/VIII-II/2020 

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

nařízení vlády č. 338/2019 

 Předkladatel: starosta Ing. Heřmanský  
 Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo změnu nařízení vlády o výši   odměn 
členům zastupitelstev a schvaluje návrh nezvyšovat měsíční odměny zastupitelů, odměny 
zůstanou v současné výši.  
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Hlasování: 13 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.73/VIII-II/2020 

 

12. Různé 

Rozprava: 
 
Mgr. Karel Haas  
− technický stav okružní křižovatky v Pardubičkách u záchranky, 
− reklamovat zahájení správního řízení JV obchvatu Pardubic 
− rozsah údržby zeleně na veřejných pozemcích MO Pardubice IV, systém údržby 
− účast zástupců MO Pardubice IV na jednání pozemkové komise 
 
Ing. Leoš Příhoda – vysvětlil, jak je zajištěna účast na pozemkové komisi 
Ing. Josef Bednář- vystoupil k tématu JV obchvatu 
Mgr.Bc. Karel Žemlička- dotaz na systém sekání pozemků v MO Pardubice IV a četnost sečí – 
odpověděl Stanislav Novák 
Jaroslav Mlateček – dotaz na probíhající změny ÚP ve vztahu ke Staročernsku -bude prověřeno, 
byly podány připomínky       
Miluše Horká- upozornila na hluk z průmyslové zóny a obslužné dopravy 
 

 
Pan starosta poděkoval přítomným za účast. Další řádné IX. zasedání Zastupitelstva MO 
Pardubice IV se uskuteční 27.4.2020.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hod. 
                                                                    

 

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                             starosta 

 

 

 
Ověřitel:                            
                                     Michal Kreml                                              dne: 21.2.2020  
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       
            Ing. Josef Bednář                                              dne: 21.2.2020   
 
 
 
 
 
V Pardubicích 20.2.2020 
Zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
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Usnesení 

z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se 
konalo dne 17.2.2020 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
 

 

Usnesení č.64/VIII-II/2020 

      Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty                        
o činnosti starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 17.12.2019 do 
17.2.2020. 

Usnesení č.65/VIII-II/2020 

 Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo se zprávou o činnosti na úseku 
životního prostředí za rok 2019 a bere ji na vědomí.  
 
 

Usnesení č.66/VIII-II/2020 

 Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů 
z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2019 a bere jej na vědomí. 
 

 

Usnesení č.67/VIII-II/2020 

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 2019 a bere tuto zprávu 
na vědomí. 

Usnesení č.68/VIII-II/2020 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu o 
výběru místních a správních poplatků v OEVV za rok 2019 a bere ji na vědomí. 

 

Usnesení č.69/VIII-II/2020 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o 
přestupkové agendě v roce 2019 a bere ji na vědomí. 
 
 

Usnesení č.70/VIII-II/2020 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s činností odboru investic, 
dopravy a hospodářské správy za rok 2019 a bere ji na vědomí.  
 
 

Usnesení č.71/VIII-II/2020 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s výroční zprávou o poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 a bere ji na vědomí.  
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Usnesení č.72/VIII-II/2020 

Zastupitelstvo  Městského  obvodu  Pardubice IV  projednalo a schvaluje  rozpočtové  opatření 
č. 1 na rok 2020 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

 

Usnesení č.73/VIII-II/2020 

      Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo změnu nařízení vlády o výši      
odměn členům zastupitelstev a schvaluje návrh nezvyšovat měsíční odměny zastupitelů, 
odměny zůstanou v současné výši.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                       Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                                    starosta 

 

Ověřitel:                     
    Michal Kreml                                              dne: 21.2.2020   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                       
          Ing. Josef Bednář                                              dne: 21.2.2020   
 
 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       
      
 

 

V Pardubicích 20. 2. 2020 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 
 


