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

 

Zápis z 9. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 12.6. 2019 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů, F. Rais                                            
Za ÚMO: Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 9. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 8. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 9. jednání R MO byl jmenován  
J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

-  30.5. jednání s firmou Mobilní rozhlas /zasílání SMS zpráv občanům, mobilní aplikace/ 
- na požadavek MK Rosice umístěn nový amplion rozhlasu na ul. Gen. Svobody  
- 1.6. dětské dny SDH Rosice, Ohrazenice a Trnová 
- 3.6. výjezd JSDH požár RD Rosice  
- 4.6. MpP – kamery – sportoviště – funkčnost  
- 5.6. jednání s asistentem pana poslance Kolovratníka - doplnění údajů ohledně možné dotace na lávku 
- 7.6. kolaudace staveb ul. Doubravická a Revitalizace veř. prostranství finské domy 
- 8.6. slavnostní otevření sportoviště v Doubravicích 
- 9.6. Sousedské posezení v parku Ohrádka v Ohrazenicích 
- 11.6. jednání s občany – žádosti o pozemky 
- 12.6. porada starostů MO  
Tajemník ÚMO – upozornění na termín podání průběžného oznámení pro veřejné funkcionáře dle 
zákona o střetu zájmů 
Usnesení č.: 108/9-6/2019 
Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty a tajemníka. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice za rok 2018 
2. Návrh druhé změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 
3. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 
4. Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2018/2019 
5. Návrh na vyřazení části knižního fondu v Doubravicích 

Usnesení č.: 109/9-6/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání s doplněním o bod R/1 – Návrh členů 
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla, 2. PD rekonstrukce části MK ul. 
Chelčického, 3. PD rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, 4. PD rekonstrukce chodníku 
u točny MHD Kréta, 5. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy a bod R/2 – Návrh 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. 
J. K. Tyla, 2. PD rekonstrukce části MK ul. Chelčického, 3. PD rekonstrukce chodníku v ul. 
Prokopa Holého, 4. PD rekonstrukce chodníku u točny MHD Kréta, 5. PD rekonstrukce 
chodníku ul. Arbesova u školy 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

              
1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2018 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 110/9-6/2019 
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R MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu MO Pardubice VII za 
rok 2018 a souhlasí: 

a) bez výhrad s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice VII za rok 2018 
b) s návrhem finančního vypořádání za rok 2018 
c) s účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice VII za rok 2018  

a ukládá předložit ji na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice VII ke schválení.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

              
2. Návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO 
Rozprava: 
M. Kroutilová - navrhujeme doplnit částku 60tis. Kč na opravu hasičského auta v Ohrazenicích 
Usnesení č.: 111/9-6/2019 
R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 
pro rok 2019 včetně změny rozpočtu sociálního fondu pro rok 2019 podle tabulkové části 
předložené zprávy s doplněním dle rozpravy o opravu hasičského auta v Ohrazenicích  
a ukládá předložit ho na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke 
schválení. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Na jednání se dostavila J. Tomšů, členka RMO. 
 

3. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 112/9-6/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2018/19 
Zpracoval M. Hladík,. odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 113/9-6/2019 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Návrh na vyřazení části knižního fondu místní knihovny v Doubravicích 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 114/9-6/2019 
R MO Pardubice schvaluje vyřazení části knižního fondu v souladu s uvedenou směrnicí dle 
předloženého seznamu v této zprávě.  

- pro:    5 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

R/1 Návrh členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu: 1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla, 2. PD rekonstrukce 
části MK ul. Chelčického, 3. PD rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, 4. PD rekonstrukce 
chodníku u točny MHD Kréta, 5. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 115/9-6/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku:  
1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla  
2. PD rekonstrukce části MK ul. Chelčického  
3. PD rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého  
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4. PD rekonstrukce chodníku u točny MHD Kréta  
5. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/2 Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:  
1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla, 2. PD rekonstrukce části MK ul. 
Chelčického, 3. PD rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, 4. PD rekonstrukce chodníku u 
točny MHD Kréta, 5. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 116/9-6/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla  
2. PD rekonstrukce části MK ul. Chelčického  
3. PD rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého  
4. PD rekonstrukce chodníku u točny MHD Kréta  
5. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 117/9-6/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ Společnost Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, č.p. 166, 290 01 Choťánky, žádá o výpůjčku 
pozemků označených jako p.p.č. 134/9 o výměře 3.082 m2 a části p.p.č. 151/33 o výměře 8 m2, vše 
v k.ú. Ohrazenice za účelem vybudování a užívání staveništní panelové komunikace (o šířce 6m) pro 
další část výstavby SO 01 a SO 02 „Obytný soubor Ohrazenice“ a následné vybudování cyklostezky 
s napojením na komunikaci ul. U Sportovní školy a na ul. Trnovská včetně sadových úprav  - bezúplatný 
převod vybudované stavby cyklistické stezky a sadových úprav na p.p.č. 134/9 o výměře 3.082 m2, části 
p.p.č.  151/33 o výměře 8 m2 k. ú. Ohrazenice, do vlastnictví statutárního města Pardubic, po kolaudaci 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2/ *** žádá o - výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 332/35 o výměře 63 m2 v k.ú. Rosice 
nad Labem, za účelem vybudování zpevněné plochy v rámci akce „ZTV pro 4 RD na pozemku p.č. 
352/6 v k.ú. Rosice nad Labem“ pro umožnění nájezdu požárních vozidel do předmětné lokality 4 RD - 
odkoupení vybudované zpevněné plochy na části pozemku označeného jako p.p.č. 332/35 o výměře 63 
m2 v k.ú. Rosice nad Labem, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci. 
RMO Pardubice VII nadále trvá na písemné dohodě mezi žadateli a majiteli pozemků p.č. 385/1 
a 385/2 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 
J. Tomšů – informovala o proběhlé kontrole dopravního značení na Krétě 
J. Rejda – navrhuje pro příští rok navýšení ceny na dárkové balíčky pro jubilanty 
R. Kalášek – pozvánka na 15.6.2019 na dětský den v Doubravicích 
R. Kalášek – poděkování za otevření hřiště v Doubravicích 
F. Rais – informace o dotačních programech na komunitní centrum v Rosicích 
R. Rais – pozvánka na 15.6.2019 na žákovský turnaj ve fotbale v Rosicích 
Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


