Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII (dále
jen Z MO), které se konalo dne 26.9. 2018
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII.
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností.
Přítomno: 11 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO.
Omluveni: P. Franc, L. Bachura, J. Tomšů, V. Košťál
I

Zpráva ověřitelů z 21. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování
ověřitelů zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování
zapisovatele
Zápis z 21. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 22. zasedání Z MO byli
jmenováni R. Kalášek, M. Fuchsa. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Volba návrhové komise
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO PVII. Členy návrhové komise byli navrženi F. Rais
a A. Holická.

Usnesení č.: 187/22-9/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise F. Raise a A. Holickou.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

III
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice
VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII
- akce MO Rozloučení se školou v lesoparku J.Potůčka
- šetření PČR – páska na Svítkovském mostě
- zábor CS Semtín – demolice objektu
- smuteční obřad – kremace p. Josefa Škody
- petice občanů – stavba byt. domu Trnová (ústní jednání)
- ZŠ Klas – dohoda o užívání věci – zbrojnice Rosice
- oslovena odborná firma - rekonstrukce rybníčku v Ohrazenicích
- odstraněny betonové sloupy v ul. Semtínská
- řešena OZV města – zpoplatněné vjezdy nákladních aut v Rosicích – městem ve vyhlášce zrušeno
- DpmP - splněny požadavky MO
- bývalá CESA - Poliklinika Trnová - demolice, zábor komunikace ve vlastnictví investora
30/6 - 61. RMO - prodlouženy nájemní smlouvy na byt. a nebyt. prostory, výběr zhotovitele – chodník ul.
Alešova, vypsána VŘ – PD chodník a komunikace ul. Mánesova, výměna oken v OD Rosice,
dodavatel prac. stroje
- uvítání prvňáčků – začátek školního roku ZŠ Ohrazenice
- jednání s PSN, s.r.o. – představení záměru demolice a stavby byt. domu
5/9 - 62. RMO – 4. změna rozpočtu, plnění programu rozvoje, vypsání výběrového řízení – sportoviště
Doubravice, výběr zhotovitelů – chodníky ul. Salavcova, Chelčického, výměna oken OD Rosice a
dodání pracovního stroje
- silniční veletrh Doubravice
- akce MO – Rozloučení s prázdninami v Ohrazenicích, Sousedské posezení v Rosicích
- hasičské závody SDH Ohrazenice
- koordinační schůzka - investiční akce MO, VAKU a SmP – p. Rejda
- jednání s Poliklinikou Trnová, SBD Družba, CZSH s nám. Rychteckým – řešení vjezdu a veřejného
prostranství Trnová
- střelecký den Explosia a firma Timra
- jednání MK Rosice
- SDH Rosice – Prakiáda
- účast na ZmP, požár RD Rosice, jednání s HZS – účast JSDH při výjezdech HZS
- účast na jednání Výboru pro místní části Z MO s předsedy místních komisí
- Bezpečností rada Synthesia
26/9 - 63. RMO – zrušení výběr. řízení a vypsání nových – PD Mánesova, sportoviště Doubravice,
bezbariérový vstup do OD, novela směrnice č.15 – Zadávací řád veřejných zakázek

1

Diskuse:
J. Chvojka – dotaz zda u nové polikliniky v Trnové bude průjezd – odp. V. Čapek – ano, upravená
komunikace bude opět plně průjezdná

Usnesení č.: 188/22-9/2018
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

IV
Vlastní program
1.
2.
3.
4.
5.

Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII
Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII“ schváleného na vol.období 2015-2018
Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2018
Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2018
Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na
rok 2018
6. Návrh na odpis nedokončené investice
7. Informace o stavebním záměru – Demolice stávajícího objektu občanské vybavenosti a novostavba
bytového domu v ulici Generála Svobody 172 a s ní souvisejících objektů na pozemku st. 187 v k.ú.
Rosice
Diskuse, různé

Usnesení č.: 189/22-9/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje program 22. jednání Z MO dle předloženého návrhu.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

1. Návrh na vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2018
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládají předsedové jednotlivých výborů. Součástí zprávy
je i zápis z provedené kontroly KV – kontrola zápisů výborů ZMO a dodržování jednacího řádů výborů,
který je předmětem schválení.

Usnesení č.: 190/22-9/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení činnosti výborů ZMO Pardubice VII za rok
2018.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

2. Zhodnocení plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII“ za období let 2015-2018
Zkompletovala M. Kroutilová z podkladů pracovníků ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO.
Rozprava:
J. Kolář, J. Chvojka, R. Kalášek – diskuse k realizaci cesty podél vlečky – odp. T. Vencl

Usnesení č.: 191/22-9/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje zhodnocení plnění Programu rozvoje na léta 2015-2018
v souladu s čl. X, bod 3.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

3. Návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu
projednal a doporučuje ke schválení. Komentářem doplnila R. Hančová. Na stůl byl předložen návrh
doplnění 4. změny rozpočtu, který je součástí usnesení v bodu 2.

Usnesení č.: 192/22-9/2018
1. Z MO Pardubice VII schvaluje návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII pro rok 2018 (rozpočtové opatření č.13) podle tabulkové části
předložené zprávy.
2. Z MO Pardubice VII schvaluje doplnění návrhu 4. změny rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 (doplnění rozpočtového
opatření č. 13) o přesun prostředků ve výši Kč 500 000,-- na kapitálovou
položku Revitalizace veřejného prostranství finské domky a to snížením
kapitálové položky Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská ve výši Kč
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300 000,-- a kapitálové položky Nákup sekacího traktoru ve výši Kč
200 000,--.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

4. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu
projednal a doporučuje ke schválení.

Usnesení č.: 193/22-9/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje zprávu o vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII za 1. pololetí 2018.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na
rok 2018
Zpracoval T. Vencl, ved. odboru ŽPOD a předkládá V. Čapek, starosta MO.
Rozprava:
J. Kolář – dotaz na harmonogram prací u rekonstrukce ul. Doubravická a termín dokončení – odp. T. Vencl.
– termín dokončení je jaro 2019
J. Kolář – dotaz jaká je prac. doba u „finských domku“ – odp. T. Vencl 8-15,30hod., řešila se oprava bagrů,
termín dokončení konec listopadu.

Usnesení č.: 194/22-9/2018
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

6. Návrh na odpis nedokončené investice: „Parkoviště před č.p. 55 v ul. Školská, Pardubice –
Ohrazenice“
Zpracoval T. Vencl, ved. odboru ŽPOD a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu
projednal a doporučuje její schválení.

Usnesení č.: 195/22-9/2018
Z MO Pardubice VII souhlasí s odepsáním nedokončené investice dle přeložené zprávy.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

7. Informace o stavebním záměru – Demolice stávajícího objektu občanské vybavenosti a novostavba
bytového domu v ulici Generála Svobody 172 a s ní souvisejících objektů na pozemku st. 187 v k.ú.
Rosice
Uvedl bez písemné zprávy V. Čapek, starosta MO, a to předložením projektového záměru. Firma žádá
zastupitele o vyjádření se k předloženému návrhu.
Rozprava:
O. Kovařík – nejedná se o zajímavou dominantu, ztráta sálu a hospody je nenahraditelná.
J. Kolář – musíme respektovat právo vlastníka, ale tato výstavba se nehodí do centra obce.
J. Chvojka – navrhuje informaci zveřejnit ve zpravodaji.

Usnesení č.: 196/22-9/2018
Z Městského obvodu Pardubice VII projednalo záměr firmy PSN, s.r.o. a vyjadřuje s tímto
záměrem souhlas.
-

pro: 8
proti: 3 (Fuchsa, Kolář, Kovařík)
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Čapek – poděkování všem za 4 roky odvedené práce
Jednání ukončeno v 17:10 hod. Zapsala: T. Maršálková
Zápis ověřili:

…..……………………
R. Kalášek

……………………………..
M.Fuchsa

Starosta MO: ………………
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