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

 

Zápis z 40. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 1.12. 2021 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Tomšů, J. Rejda, R. Kalášek 

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 40. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 39. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 40. jednání R MO byla jmenována  

J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

Jednání s MpP – radary, kamery, volné obíhání psů, troubení kamionů, sousedské spory 

Kolegium starostů – rozpočet města 2022, výstupy kamerového systému pro starosty MO, nový 

web a mobilní aplikace, stavební uzávěry, VDZ postupy pro realizace, nákazová situace a 

předvánoční akce, jednotná databáze agendy ztrát a nálezů, výdejní boxy zásilkoven, posun DZ 

začátek obce,  

Jednání s účastníky řízení rekonstrukce ul. J. K. Tyla 

Územní rozhodnutí Rezidence Trnová – Bydlení v parku 

Rozsvěcení vánočního stromu v Rosicích 

Beseda s žáky ZŠ Klas na téma samospráva obcí 

Jednání s vedením města, odbor rozvoje a strategie MmP, M. Kolovratníkem a starostou MO 6 

– dotační titul – Lávka 

Audit MO Pardubice VII – proběhl bez výhrad 

Zpráva tajemnice – formální chyba v 39. RMO v číslování usnesení byla v zápise opravena 

Rozprava: 

J. Tomšů – dotazy na výstavbu v nové Trnové a Lávku a její dofinancování, odp. V. Čapek – 

jednáno s poslancem p. Kolovratníkem, bude vypsán dotační titul, příští týden jednání na SFDI 

v Praze 

J. Rejda dotaz na posunutí hranice obce směr HK, odp. V. Čapek – jednáno s městem Pardubice 
Usnesení č.:451/40-12/2021 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Návrh změny Organizačního řádu ÚMO Pardubice VII 

2. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII rok 2021 

3. Návrhu rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2024 

5. Odvolání člena MK RMO Rosice 

6. Návrh termínů a obsahů jednání orgánů MO – rady a zastupitelstva – v roce 2022 

7. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2021  

8. Návrh činnosti výborů ZMO na rok 2022 – konzultativní zpráva 

9. Návrh OZV statutárního města Pardubic č. X/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 
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10. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných 

zakázek (Smlouva o poskytování služeb na zajištění obsluhy výsypu odpadkových 

nádob a Smlouva o poskytování služeb na zajištění provádění sběru a likvidace psích 

exkrementů prostřednictvím speciálních košů umístěných na území MO Pardubice VII) 

11. Návrh OZV statutárního města Pardubice č. X/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška města Pardubic č. 22/94 o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, 

krys a myší) na území města Pardubic.  
 

Usnesení č.:452/40-12/2021 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním o bod 12 
- Návrh směrnice o ochraně oznamovatelů  

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

1. Návrh změny Organizačního řádu Úřadu Městského obvodu Pardubice VII 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO. Jedná se o navýšení 1 pracovního 

místa u odboru ŽPOD. 

Rozprava:  

Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 
Usnesení č.:453/40-12/2021 
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje změnu Organizačního řádu Úřadu 
Městského obvodu Pardubice VII s účinností od 1.1.2022 podle předložené zprávy.  
                  -  pro: 5 

-  proti: 0 

-  zdrž: 0 

 

2.Návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO 

Pardubice VII 
Usnesení č.:454/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII souhlasí se 4. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 
rok 2021 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

3. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava: 

Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 
 

Usnesení č.:455/40-12/2021 
1. R MO Pardubice VII souhlasí s rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 

včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2022 dle tabulkové části předložené zprávy a 
ukládá předložit ho na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu ke schválení. 

2. R MO Pardubice VII souhlasí s následujícími usneseními: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová 
opatření v následujícím rozsahu: 

a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami včetně běžné 
rezervy rozpočtu pro rok 2022, popřípadě přesunovat prostředky na nové výdajové 
položky při zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé rezervy rozpočtu 
podléhá schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. Celkový objem přesunů 
nesmí přesáhnout během roku 2022 částku Kč 1 000 000,--. Povinností Rady MO 
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Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně 
rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné 
položky Dotací městského obvodu ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře 
úřadu. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech 
zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII. 

c) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách rozpočtu pro rok 
2022 z běžných do kapitálových výdajů a naopak. Povinností Rady MO Pardubice 
VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu 
předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými 
správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 
rok 2022 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2024 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 
Usnesení č.:456/40-12/2021 
R MO Pardubice VII souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII do roku 2024 podle předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším 
jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII ke schválení. 

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

5. Návrh na odvolání předsedy a člena Místní komise Rady MO Pardubice VII - Rosice 

Zpracovala L. Pazderková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO. Odvolání je na 

vlastní žádost pana Valenty, kterému děkujeme za dlouholetou činnost. Ve zpravodaji vyzývá 

zájemce z řad občanů Rosic, aby se přihlásili do komise.  
Usnesení č.:457/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h 
zákona o obcích č. 128/2000 odvolává z funkce předsedy a současně i člena Místní komise 
Rosice pana Stanislava Valentu, a to ke dni 31.12.2021. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

6. Návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu Pardubice VII a 

Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII v roce 2022 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.  
Usnesení č.:458/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu 
Pardubice VII a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII v roce 2022.  
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

7. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2021 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD. 
Usnesení č.:459/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí 
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         - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

8. Návrh plánu činnosti Výborů ZMO Pardubice VII pro rok 2022 

Zpracovala L. Pazderková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO 
Usnesení č.:460/40-12/2021 
R MO Pardubice VII projednala plány činnosti výborů Zastupitelstva MO Pardubice VII, tj. 
finančního výboru a kontrolního výboru pro rok 2022 a doporučuje předložit tuto zprávu 
Zastupitelstvu MO Pardubice VII ke schválení. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. X/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Zpracovala R.Hančová, vedoucí EO, H.Pavelková, EO, předkládá V. Čapek, starosta MO 

Rozprava: 

Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 
Usnesení č.:461/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a nemá připomínky k předloženému 
návrhu znění Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

10. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných 

zakázek (Smlouva o poskytování služeb na zajištění obsluhy výsypu odpadkových nádob 

a Smlouva o poskytování služeb na zajištění provádění sběru a likvidace psích 

exkrementů prostřednictvím speciálních košů umístěných na území MO Pardubice VII). 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD 
Usnesení č.:462/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje v režimu vertikální spolupráce zhotovitele Služby města 
Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 a s tím související Smlouvu o 
poskytování služeb č. O-MO VII 02/2022 na zajištění obsluhy a výsypu odpadkových nádob 
(košů) a Smlouvu o poskytování služeb č. O-MO VII 03/2022 na zajištění provádění sběru a 
likvidace psích exkrementů prostřednictvím speciálních košů umístěných na území MO 
Pardubice VII. 
Schvaluje současně předložený Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 0032262020 
(O – MO VII 01/2020). 
         - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

11. Návrh OZV statutárního města Pardubice č. X/2021, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška města Pardubice č. 22/94 o povinném hubení obtížných hlodavců 

(potkanů, krys a myší) na území města Pardubic. 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD 
Usnesení č.:463/40-12/2021 
Rada Městského obvodu Pardubice VII projednala návrh Obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Pardubice č. X/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města 
Pardubice č. 22/94 o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys a myší) na území 
města Pardubic a s návrhem souhlasí. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 
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12. Návrh směrnice o ochraně oznamovatelů 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO předkládá V. Čapek, starosta MO 
Usnesení č.:464/40-12/2021 
Rada MO Pardubice VII bere na vědomí a souhlasí s aplikací směrnice statutárního města 
Pardubice „o ochraně oznamovatelů“ v podmínkách městského obvodu Pardubice VII 
s účinností dnem 17.12.2021. Oznámení, která spadají do působnosti městského obvodu 
Pardubice VII, budou oznamovatelé adresovat na Útvar interního auditu statutárního města 
Pardubice. Příslušné kontaktní údaje budou uveřejněny na internetových stránkách města a 
zároveň na internetových stránkách městského obvodu. Přijatá oznámení budou vyřizována 
dle uvedené směrnice.  
      - pro: 3 

- proti: 0 

- zdrž: 2 (J. Rejda, F. Rais) 

 

Pozemky: 
Usnesení č.:465/40-12/2021 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) Společnost Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, 

nabízí darování pozemků označených jako p.p.č. 111/26 o výměře 1.250 m2, p.p.č. 111/27 o 

výměře 459 m2, p.p.č. 111/28 o výměře 154 m2, p.p.č. 111/29 o výměře 325 m2, p.p.č. 111/31 

o výměře 232 m2, p.p.č. 111/32 o výměře 133 m2, p.p.č. 111/33 o výměře 81 m2, p.p.č. 111/34 

o výměře 33 m2, p.p.č. 111/35 o výměře 11 m2, p.p.č. 111/36 o výměře 106 m2, p.p.č. 111/37 

o výměře 90 m2, p.p.č. 111/38 o výměře 145 m2, p.p.č. 111/41 o výměře 69, vše v k.ú. 

Ohrazenice, včetně vybudované technické infrastruktury, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice (snížení výměry schválených pozemků o 572 m2) 

2.Společnost Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky,  

nabízí darování pozemků označených jako p.p.č. 111/42 o výměře 468 m2, p.p.č. 111/43 o 

výměře 274 m2, p.p.č. 111/44 o výměře 116 m2, p.p.č. 111/45 o výměře 163 m2, p.p.č. 111/46 

o výměře 119 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, včetně vybudované technické infrastruktury, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice (snížení výměry schválených pozemků o 47 m2) 
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

2) ***** žádá o -výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. 

Rosice nad Labem            za účelem vybudování zpevněné pojízdné plochy k pozemkům p.p.č. 

252/1, p.p.č. 252/75, p.p.č. 252/77 a p.p.č. 253/1 vše v k.ú. Rosice nad Labem ve svém 

vlastnictví, - odkoupení vybudované zpevněné pojízdné plochy na pozemku označeného jako 

p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, po kolaudaci, do majetku města za 

cenu 1.000,- Kč. 
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky 

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 1 (R. Kalášek ) 
 

Diskuse, různé: 

R. Kalášek – poděkování p. Venclovi za zajištění odvozu odpadu od bazény v Doubravicích a 

informace o zrušení akce „Mikulášská nadílka“ 

J. Rejda – návrh na vybudování pamětní desky v Doubravicích v nové výstavbě s názvem 

místního rodáka J. Skalického 
Zapsala P. Žďárská 
 

Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO:  .……………………….. 

 


