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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 
Úřad MO Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

 

z 59. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 29.01.2018 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Daniel Křivka, Ing. František Socha Ph.D., Zdeněk Pešek, David Kopa 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Starosta zahájil schůzi rady v 15,30 hodin a navrhl rozšířit program o zprávu č. 14 – Žádost o 

vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Veřejné osvětlení Pardubice – 

Lány na Důlku – oprava“, o zprávu č. 15 - Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: 

„Rekonstrukce komunikace Motoristů, Pardubice – Svítkov“, o zprávu č. 16 - Vyhodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu, Pardubice – 

Staré Čívice“, o zprávu č. 17 - Veřejná zakázka malého rozsahu „PD Rekonstrukce komunikace 

Kokešova ve Starých Čívicích“, o zprávu č. 18 – Změny v Místní komisi RMO Pardubice VI. 

Takto rozšířený program byl schválen. 

 

Program schůze: 
I. Schválení zápisu z 57. řádné a 58. mimořádné schůze Rady a určení ověřovatele dnešního 

zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 18 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

I. Schválení zápisu 57. řádné a 58. mimořádné schůze rady, určení ověřovatele 

dnešního zápisu 
Zápis z 56. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 59. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

František Socha 

 

II. Předložené zprávy: 

 

1. Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o bezúplatný převod pozemků 

Rozprava: 

Starosta navrhl vyměnit podmínku u bodu b) za text usnesení takto: 

„že na údržbu těchto pozemků nám budou převedeny finanční prostředky ze statutárního města 

Pardubic.“ 
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Usnesení R2018-985: 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 806/6 o výměře 3 198 m
2
 v k. ú. Staré Čívice a 

p. p. č. 627/3 o výměře 5 760 m
2
, p. p. č. 637/3 o výměře 5 m

2
, p. p. č. 694/7 o výměře 178 

m
2
, 690/14 o výměře 395 m

2
, p. p. č. 694/6 o výměře 198 m

2
 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví 

Nadace pro rozvoj města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 

02 Pardubice, IČ:00274046,  

b) souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 579/4 o výměře 34 m
2
, p. p. č. 581/16 o výměře 

279 m
2
, p. p. č. 581/19 o výměře 832 m

2
, p. p. č. 581/20 o výměře 176 m

2
, p. p. č. 625/19 

o výměře 1 661 m
2
, p. p. č. 625/25 o výměře 251 m

2
, p. p. č. 625/26 o výměře 153 m

2
, 

p. p. č. 625/33  o výměře 960 m
2
, p. p. č. 627/83 o výměře 47 m

2
, p. p. č. 627/93 o výměře 

81 m
2
, p. p. č. 627/222 o výměře 1 196 m

2
, p. p. č. 627/113 o výměře 184 m

2
 v k. ú. Staré 

Čívice ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 

530 02 Pardubice, IČ:46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, za podmínky, že na údržbu těchto 

pozemků nám budou převedeny finanční prostředky ze statutárního města Pardubic. 

 

(5 pro) 

 

 

2. Žádost o bezúplatný převod o odkup částí pozemků 

Usnesení R2018-986: 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s bezúplatným převodem části p. p. č. 1037/2 o výměře 62,4 m
2
 v k. ú. Svítkov ve 

vlastnictví, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, 

b) souhlasí s bezúplatným převodem části p. p. č. 1037/5 o výměře 62,4 m
2
 v k. ú. Svítkov 

ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046 do vlastnictví, za podmínky vyhnutí se souboru VO. 

c) souhlasí s odkupem části p. p. č. 1037/2 o výměře 63,6 m
2 

v k. ú. Svítkov ve vlastnictví, do 

vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046. 

 

 (5 pro) 

 

3. Žádost o uznání vlastnického práva a darování pozemků 

Usnesení R2018-987:  

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s uznáním vlastnického práva k p. p. č. 1065/3 o výměře 49 m
2
 v k. ú. Svítkov 

ve prospěch statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, 

b) souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 1064/3 o výměře 66 m
2
 a p. p. č. 1065/2 o výměře 

30 m
2
 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, 

c) souhlasí s uznáním vlastnického práva k p. p. č. 948/2 o výměře 81 m
2
, p. p. č. 949/3 o 

výměře 67 m
2
, p. p. č. 949/4 o výměře 69 m

2
, p. p. č. 950/3 o výměře 4 m

2 
v k. ú. Svítkov 

ve prospěch. 

 

 (5 pro) 
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4. Žádost o zřízení sjezdu na místní komunikaci 

Rozprava: 

Pan Křivka navrhl doplnit text usnesení u bodu b) o: 

„a znehodnocení nově vybudované komunikace.“ 

 

Usnesení R2018-988: 

Rada MO Pardubice VI  

a) ruší Usnesení R2017-811 přijaté na 45. schůzi RMO Pardubice VI dne 12.06.2017, 

b) nesouhlasí se zřízením nového připojení pozemku p. č. 454/3 v k. ú. Staré Čívice na  místní 

komunikaci v ulici Ke Mlýnu ležící na p. p. č. 752/1 v k. ú. Staré Čívice, pro žadatele 

z důvodu zkrácení parkovacího pruhu, který je v místě vybudován a znehodnocení nově 

vybudované komunikace. 

 

(5 pro) 

Vypustit 

 

5. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění inženýrských sítí 

Usnesení R2018-989:  
Rada MO Pardubice VI 

a) ruší Usnesení R2017-812 přijaté na 45. schůzi RMO Pardubice VI dne 12.06.2017, 

b) nesouhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace - uložením vodovodní, kanalizační a  

plynové přípojky v místní komunikaci v ul. Ke Mlýnu na p. p. č. 752/1 v k. ú. Staré Čívice 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele z důvodu narušení živičného krytu komunikace. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, Lány 

n/D, p. č. 1074/32 – knn – Kabourková“ 

Usnesení R2018-990:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Pce, Lány n/D, p. č. 1074/32 - knn - Kabourková“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci 

„Opočínek_124/12-TS, knn-ZO Opočínek“ 

Usnesení R2018-991:  

Rada MO Pardubice VI: 

a) ruší usnesení č. R2017-896 přijaté na 50. schůzi RMO VI dne 09.10.2017, 

b) vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu na akci  

„Opočínek_124/12-TS, knn-ZO Opočínek“ v provedení dle přílohy č. 1-4 této zprávy, pro 

žadatele PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 

Pardubice, IČ:26011701, za podmínky, že dotčená komunikace bude upravena do 

původního stavu v celé šíři, což znamená položení vrstvy asfaltového recyklátu tl. 60 mm 

smíchaným s asfaltovou emulzí. 

 

(5 pro) 

Vypustit 
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8. Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. x/2018, kterou se vydává požární řád 

statutárního města Pardubic. 

Usnesení R2018-992:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. x/2018, kterou se 

vydává požární řád statutárního města Pardubic, ve znění přílohy č. 1 s těmito změnami: 

- Příloha č. 1 odst. 3 písm. d změnit text na: „Jednotka sboru dobrovolných hasičů městského 

obvodu Pardubice VI“ 

- Příloha č. 1 odst. 4 řádek třetí, sloupec druhý změnit na: „JSDH městského obvodu Pardubice 

VI“ a sloupec třetí na: „7“ 

- Příloha č. 1 poznámka pod čarou č. 10 změnit text na „vozidlo v majetku Sboru dobrovolných 

hasičů Staré Čívice“  

(5 pro) 

 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky X/2018, kterou se stanoví školské obvody a části 

školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Pardubice. 

Usnesení R2018-993:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky č. x/2018, kterou se 

stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem 

Pardubice ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

(5 pro) 

 

10. Veřejná zakázka „Odstranění černé skládky v prostoru bývalých silážních žlabů, k.ú. 

Lány na Důlku – zrušení PVŘ“ 

Usnesení R2018-994:  
Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se zrušením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Odstranění černé 

skládky v prostoru bývalých silážních žlabů“. 

b) ruší usnesení č. R2017-919 přijaté na 51. schůzi RMO Pardubice VI ze dne 30.10.2017 

(5 pro) 

Vypustit 

 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Odstranění černé skládky v prostoru bývalých 

silážních žlabů, k.ú. Lány na Důlku“ 

Usnesení R2018-995:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění černé skládky v prostoru bývalých silážních žlabů, 

k.ú. Lány na Důlku“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí 

zahájit zadávací řízení. 

(5 pro) 

 

12. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Technický dozor stavebníka na 

vybrané akce v roce 2018 a 2019 na území MO Pardubice VI“ 

Usnesení R2018-996:  
Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„Technický dozor stavebníka na vybrané akce v roce 2018/ a 2019 na území MO Pardubice 

VI“ uchazeči CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice, Raisova 232, 530 02 Pardubice, 

IČ:25285262, za cenu 456 000,00 Kč bez DPH. 
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b) ukládá OVVIDŽP uzavřít příkazní smlouvu ve znění přílohy č. 3. 

(5 pro) 

 

13. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „PD Sportoviště Popkovice“ 

Usnesení R2018-997:  
Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR  

„PD Sportoviště Popkovice“ uchazeči ESA Interplan, s.r.o., Fáblovka 520, 533 52 Staré 

Hradiště, IČ:25250272. 

b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění přílohy č. 3. 

(5 pro) 

 

14. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Veřejné 

osvětlení Pardubice – Lány na Důlku – oprava“ 

Usnesení R2018-998:  
Rada MO Pardubice vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení 

na akci „Veřejné osvětlení Pardubice – Lány na Důlku – oprava“ pro žadatele Lenku Hauptovou 

se sídlem Pod Zahradami 548, 530 03 Pardubice, IČ:76333175. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

15. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce komunikace Motoristů, 

Pardubice – Svítkov“ 

Usnesení R2018-999:  
Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„Rekonstrukce komunikace Motoristů, Pardubice - Svítkov“ uchazeči AQUASTAV 

PARDUBICE, s.r.o., Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice, IČ:27515729, za cenu 

1 567 170,45Kč bez DPH. 

b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění přílohy č. 3. 

 

(5 pro) 

 

 

16. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce chodníků v ulici 

K Hladíkovu, Pardubice – Staré Čívice“ 

Usnesení R2018-1000:  
Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu, Pardubice – Staré Čívíce“ uchazeči 

RENEGADE CR s.r.o., Košumberk 106, 538 54 Luže, IČ:26751623, za cenu 

1 650 924,00Kč bez DPH. 

b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění přílohy č. 3. 

 (5 pro) 
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17. Veřejná zakázka malého rozsahu „PD Rekonstrukce komunikace Kokešova ve Starých 

Čívicích“ 

Usnesení R2018-1001:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „PD Rekonstrukce komunikace Kokešova ve Starých Čívicích“ 

a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 (5 pro) 

 

 

18. Změny v Místní komisi RMO Pardubice VI 

Usnesení R2018-1002:  
Rada MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí rezignaci p. Hany Hlaváčkové, na funkci člena místní komise 

b) bere na vědomí rezignaci p. Dušana Stránského, na funkci člena místní komise  

Lány na Důlku, 

c) jmenuje p. Stanislavu Jeníčkovou,  předsedou  místní komise místní komise Lány na Důlku. 

(5 pro) 

 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 59. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

(5 pro) 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence: 

Usnesení R2017-791  Usnesení R2017-850   Usnesení R2017-852 

Usnesení R2017-853   Usnesení R2017-878  Usnesení R2017-893  

Usnesení R2017-894   Usnesení R2017-908  Usnesení R2017-921  

Usnesení R2017-923   Usnesení R2017-924  Usnesení R2017-925 

Usnesení R2017-930   Usnesení R2017-932   Usnesení R2017-933  

Usnesení R2017-934   Usnesení R2017-939  Usnesení R2017-940 

 Usnesení R2017-941  Usnesení R2017-942  Usnesení R2017-943 

 Usnesení R2017-944  Usnesení R2017-945  Usnesení R2017-946 

 Usnesení R2017-947  Usnesení R2017-948  Usnesení R2017-949 

 Usnesení R2017-950  Usnesení R2017-951  Usnesení R2017-952 

Usnesení R2017-955  Usnesení R2017-956  Usnesení R2017-958 

Usnesení R2017-967   Usnesení R2017-971  Usnesení R2017-972 

Usnesení R2017-974  Usnesení R2017-977  Usnesení R2018-983  

Usnesení R2017-984 

 

Rada schvaluje vést v evidenci:  

Usnesení R2015-235   Usnesení R2016-494   Usnesení R2016-548  

Usnesení R2016-561   Usnesení R2016-574   Usnesení R2016-692  

Usnesení R2017-749   Usnesení R2017-757   Usnesení R2017-792  

Usnesení R2017-793   Usnesení R2017-806   Usnesení R2017-825  

Usnesení R2017-827   Usnesení R2017-841  Usnesení R2017-861  

Usnesení R2017-863   Usnesení R2017-864   Usnesení R2017-865  

Usnesení R2017-880  Usnesení R2017-885  Usnesení R2017-888  

Usnesení R2017-931   Usnesení R2017-954  Usnesení R2017-962 

Usnesení R2017-963   Usnesení R2017-964  Usnesení R2017-973 
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Usnesení R2017-975  Usnesení R2018-978  Usnesení R2018-979  

Usnesení R2018-980   Usnesení R2018-982  
 

V. Diskuse - různé: 

 

Další schůze Rady městského obvodu Pardubice VI se bude konat dne 19.02.2018 od 15:30 hod. 

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice VI. 

 

Schůze byla ukončena v 16:30 hodin. 

 

 

Zpracoval: Tomáš Udržal 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30.01.2018, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

František Socha v.r. 

Dne: 

 

 

Bc. Petr Králíček v.r. 
Dne:           starosta MO Pardubice VI 


