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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 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  
konané dne 20.11.2017 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 
Přítomni:  Bc. Petr Králíček, Daniel Křivka, Ing. František Socha Ph.D., Zdeněk Pešek,  
 
Omluven: David Kopa 
 
Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 
 
Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta Bc. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 
program o zprávu č. 26 – Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018, zprávu č. 27 – Výhled 
rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018 – 2020 a zprávu č. 28 – Vyhodnocení veřejné zakázky 
„Havarijní oprava komunikace v ul. Srnojedská“.  Takto rozšířený program byl schválen. 
 
Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 51. řádné a 52. mimořádné schůze rady, určení ověřovatele dnešního 
zápisu 

II.  Projednání předložených zpráv: 1 - 28 
III.  Informativní zprávy: A - B 
IV.  Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 
V. Diskuse - různé 

(4 pro) 
 
I. Schválení zápisu 51. řádné a 52. mimořádné schůze rady, určení ověřovatele 
dnešního zápisu 
Zápis z 51. řádné a 52. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena 
na úřední desce. 

(4 pro) 
 

Ověřovatelem zápisu z 53. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 
František Socha 

 
II. Předložené zprávy: 
 
 
1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Srnojedy p.č. 

84/5-Landsmann-6 RD-kNN“ 
Usnesení R2017-926: 
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 
řízení na akci „Srnojedy p. č. 84/5-Landsmann-6 RD-kNN“ pro žadatele ENERGOLAND spol. s 
r.o., se sídlem Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČ:47472961. 
 

 (4 pro) 
Vypustit 
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2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci 
„Kanaliza ční přípojky RD, p.p.č. 1230 a 30 k. ú. Staré Čívice“ 

Usnesení R2017-927:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 
řízení na akci „Kanalizační přípojky RD, p. p. č. 1230 a 30 k. ú. Staré Čívice“ pro žadatele. 
                                                                                                    p. Pešek k tomuto bodu nehlasoval 

 (3 pro) 
Vypustit 

 
3. Žádost o nájem části pozemku 
Usnesení R2017-928:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem části p. p. č. 1105/9 o výměře 18 m2 v k. ú. Svítkov 
ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 
IČ:00274046, pro žadatele za účelem umístění a užívání plechové garáže. 

(4 pro) 
Vypustit 

 
4. Žádost o prodej části pozemku 
Usnesení R2017-929:  
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 344/1 o výměře 75 m2 v k. ú. 
Popkovice ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 
Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, za účelem zřízení sjezdu k p. p. č. 101 v k. ú. Popkovice, 
a doporučuje nájem nebo služebnost. 

(4 pro) 
Vypustit 

 
5. Žádost o prodej pozemku 
Usnesení R2017-930:  
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem p. p. č. 115/3 o výměře 354 m2 v k. ú. Svítkov 
ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 
IČ:00274046, pro žadatele, za účelem vybudování cukrárny z důvodu ubírání veřejné zeleně. 

(4 pro) 
 

6. Žádost společnosti Conseq penzijní společnost, a.s. o prodej pozemků 
Usnesení R2017-931:  
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem p. p. č. 728/7 o výměře 2 527 m2, p. p. č. 728/3 o 
výměře 653 m2, p. p. č. 723/1 o výměře 4 m2, p. p. č. 722/1 o výměře 55 m2, p. p. č. 221/11 o 
výměře 1 836 m2, p. p. č. 724/11 o výměře 472 m2 v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního 
města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele 
společnost Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14 110 00 Praha, IČ:27916430, 
obhospodařující majetek podílového fondu Conseq Trasformovaný fond Conseq penzijní 
společnosti, a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha, IČ:71295216, z důvodu nesouladu 
s územním plánem města Pardubic. 

(4 pro) 
 
 

7. Žádost o prodej částí pozemku nebo změnu účelu nájmu části pozemku 
Usnesení R2017-932:  
Rada MO Pardubice VI:  
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a) nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 345/1 o výměře 72 m2 v k. ú. Popkovice ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, 
pro žadatele, z důvodu rozdělování veřejného prostranství a umístění souboru VO, 

 
p. Křivka navrhl nové znění usnesení v bodu b 
b) nesouhlasí se změnou účelu nájmu části p. p. č. 345/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Popkovice 

ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 
IČ:00274046, pro žadatele, z účelu užívání pozemku jako staveniště na účel umístění 
uzamykatelného přístřešku 
                                                                                                                                         (4 pro) 

 
 

8. Žádost MO Pardubice VI o vypovězení nájemní smlouvy 
Usnesení R2017-933:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s vypovězením nájemní smlouvy na p. p. č. 546/1 o výměře 19 
053 m2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
530 02 Pardubice, IČ:00274046, stávajícímu nájemci, za účelem výstavby sportoviště. 

                                                                                                                                      (4 pro) 
 

9. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zřízení věcného břemene 
Usnesení R2017-934:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného 
břemene na částech p. p. č. 617/1, p. p. č. 319/9, p. p. č. 596/7, p. p. č. 11, p. p. č. 12/1, p. p. č. 6, 
p. p. č. 620, p. p. č. 628/1 a p. p. č. 621 v k. ú. Opočínek ve vlastnictví statutárního města 
Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele společnost 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, 
IČ:60108631, za účelem uložení kanalizace v rámci akce „Kanalizace Opočínek“. 

(4 pro) 
 
 

10. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Zimní údržba MO Pardubice VI“ 
Usnesení R2017-935:  
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 „Zimní údržba MO 
Pardubice VI“ uchazeči EKO Servis Facility, s. r. o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, 
IČ: 28848039 za cenu 6 520,- Kč bez DPH za provedení zimní údržby právě jedenkrát a za 
cenu 3,15 Kč bez DPH za 1 kg posypové soli. 

b)  OVVIDŽP uzavřít rámcovou smlouvu ve znění  
přílohy č. 3. 

(4 pro) 
 

11.   Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Údržba komunikací na území MO 
Pardubice VI“  

Usnesení R2017-936: 
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 
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„Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“ uchazeči AQUASTAV PARDUBICE s. r. 
o., Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice, IČ:27515729. 

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

 
12. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka kancelářských potřeb“ 

Usnesení R2017-937: 
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 
rozsahu „Dodávka kancelářských potřeb“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a 
životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(4 pro) 
 

13.  Veřejná zakázka malého rozsahu „PD Sportoviště Popkovice“ 
Usnesení R2017-938: 
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 
veřejné zakázky malého rozsahu „PD Sportoviště Popkovice“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, 
investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(4 pro) 
 

14. Hodnocení plnění programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2017 
Usnesení R2017-939: 
Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI souhlasit s hodnocením 
Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s níže 
uvedenými změnami: 
Zapracovat do přílohy č. 1 vyhodnocení akcí: 
- Dopravní opatření Habřinská 
- Chodník od cyklostezky směr Svítkov zastávky MHD  

(4 pro) 
 

15.  Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI a schůzí Rady MO Pardubice 
VI v roce 2018 

Usnesení R2017-940: 
Rada MO Pardubice VI  

a) doporučuje ZMO Pardubice VI schválit plán konání zasedání ZMO Pardubice VI v roce 
2018 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, 

b) schvaluje plán konání schůzí RMO Pardubice VI dle návrhu uvedeného v důvodové 
zprávě. 

(4 pro) 
 
 
 
 

16.   Program XIV. řádného zasedání ZMO Pardubice VI 
Usnesení R2017-941: 
Rada MO Pardubice VI schvaluje program XIV. zasedání ZMO Pardubice VI navržený 
v přiložené důvodové zprávě, s níže uvedeným doplněním programu: 
- Doplnit program zastupitelstva o Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu 

Pardubice VI na roky 2015-2018 za rok 2017.       
(4 pro) 
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17.   Plán odpisování dlouhodobého majetku 
Usnesení R2017-942: 
Rada MO Pardubice VI schvaluje plán odepisování dlouhodobého majetku, který je svěřen 
do správy MO Pardubice VI, na rok 2018. 

(4 pro) 
 

18.   X. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2017 
Usnesení R2017-943: 
Rada MO Pardubice VI schvaluje X. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2017 ve znění 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

(4 pro) 
 

19.   XI. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2017 
Usnesení R2017-944: 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit XI. rozpočtové 
opatření MO Pardubice VI v roce 2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

(4 pro) 
 

20.   Odměny za výkon funkce členům ZMO Pardubice VI a členům výborů, kteří nejsou 
členy ZMO Pardubice VI  

Usnesení R2017-945: 
Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit níže uvedené 
usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 
a) bere na vědomí výši poskytované měsíční odměny starostovi v souladu 

se z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, 

b) schvaluje v souladu s § 74 odst. 3 s účinností od 1. ledna 2018 poskytnutí odměny 
neuvolněnému zastupiteli v případě souběhu více funkcí až do výše souhrnu odměn za tři 
různé funkce, 

c) schvaluje s účinností od 1. ledna 2018 poskytnutí odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva i členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve znění přílohy č. 2 
tohoto usnesení. 

(4 pro) 
 

21.   Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Pardubice VI  
Usnesení R2017-946: 
Rada MO Pardubice VI doporučuje ZMO Pardubice VI stanovit poskytování cestovní náhrad 
členům zastupitelstva dle vnitřního předpisu č. 8 o cestovních náhradách.  

(4 pro) 
 

22.   Návrh HBC Svítkov Stars Pardubice na změnu využití dotací z rozpočtu MO 
Pardubice VI na rok 2017 

Usnesení R2017-947: 
Rada MO Pardubice VI zamítá níže uvedené změny využití dotací z rozpočtu MO Pardubice na 
akce HBC Svítkov Stars Pardubice.  

(4 pro) 
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23.   Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou 
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 
činnost 

Usnesení R2017-948: 
Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit pro rok 2018 
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhrady výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce paušální částkou 200,00 Kč za každou i započatou hodinu, v souhrnu 
maximálně 2.000,00 Kč za kalendářní měsíc. 

(4 pro) 
 

24.   Dary občanům za činnost pro Městský obvod Pardubice VI v roce 2017 
Usnesení R2017-949: 
Rada MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí darů občanům za činnost pro MO Pardubice VI 
v roce 2017 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě. 

(4 pro) 
 

25.   Poskytnutí daru SDH Opočínek za pomoc při zajištění zálivek pro nové výsadby v roce 
2017 

Usnesení R2017-950: 
Rada MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Opočínek, se 
sídlem Pardubice VI, IČ: 64244369 za pomoc při zajištění zálivek pro nové výsadby ve výši 
5000 Kč. 

(4 pro) 
 

26.   Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 
Usnesení R2017-951: 
1) Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit navržené 

usnesení ve znění: 
a) Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice VI na rok 

2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
b) Rada MO Pardubice VI je oprávněna provádět přesuny rozpočtových prostředků mezi 

jednotlivými schválenými výdajovými položkami do výše 300,0 tis Kč. 
c) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové 

i výdajové části rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace nebo daru. 
d) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové 

i výdajové části rozpočtu v případě, že Zastupitelstvo města Pardubice schválí rozdílnou 
výši transferu na dani z přidané hodnoty, než byla schválena ZMO Pardubice VI v rozpočtu 
MO Pardubice VI. Tímto rozpočtovým opatřením se docílí vyrovnanost rozpočtu. Toto 
oprávnění se týká pouze položek Daň z přidané hodnoty v příjmové části rozpočtu a položky 
Rezerva rozpočtu ve výdajové části, v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa. 

e) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna použít finanční prostředky z pol. Rezerva 
rozpočtu – havarijní a krizová v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa do v rozpočtu 
schválené výše na zřízení nových výdajových položek na provedení krizových opatření 
a neodkladné řešení havarijních stavů. 

f) O takto provedených rozpočtových opatřeních je povinna informovat ZMO Pardubice VI na 
nejbližším zasedání. 

2) Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit výše navržené 
usnesení se změnami: 
p. Socha navrhl -  v kapitole 13 – Práce a sociální věci navýšit položku Klub důchodců na 
15 000,00 Kč, peníze převést z rezervy Rady. 
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(4 pro) 

 
27.   Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2018 - 2020 
Usnesení R2017-952: 
Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit Střednědobý 
výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018 -2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 

(4 pro) 
 

28. Vyhodnocení veřejné zakázky „Havarijní oprava komunikace v ul. Srnojedská“ 
Usnesení R2017-953: 
Rada MO Pardubice VI 
a) rozhodla v souladu s vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných 

zakázek, ve smyslu čl. 11 odst. 3, zadat veřejnou zakázku „Havarijní oprava komunikace 
v ul. Srnojedská“ firmě AQUASTAV PARDUBICE s. r. o., Lány na Důlku 18, 533 31 
Pardubice, IČ:27515729, za nabídkovou cenu  
210 735,14 Kč bez DPH, 

b) ukládá OVVIDŽP odeslat objednávku na stavební práce uvedené v příloze č. 1 
(4 pro) 

 
III. Informativní zprávy: 
A. Informativní zprávy pro 53. schůzi RMO Pardubice VI 
B. Průběh investičních akcí 

 (4 pro) 
 
IV. Kontrola pln ění usnesení Rady MO Pardubice VI: 
Rada schvaluje vypustit z evidence: 
Usnesení R2017-780  Usnesení R2017-840  Usnesení R2017-854 
Usnesení R2017-862   Usnesení R2017-887   Usnesení R2017-895 
Usnesení R2017-911   Usnesení R2017-918   Usnesení R2017-919 
Usnesení R2017-920  
 
Rada schvaluje vést v evidenci:  
Usnesení R2015-235   Usnesení R2016-486   Usnesení R2016-494  
Usnesení R2016-548   Usnesení R2016-561   Usnesení R2016-574  
Usnesení R2016-692   Usnesení R2017-698   Usnesení R2017-749  
Usnesení R2017-757   Usnesení R2017-791  Usnesení R2017-792  
Usnesení R2017-793   Usnesení R2017-806   Usnesení R2017-824 
Usnesení R2017-825   Usnesení R2017-827   Usnesení R2017-841 
Usnesení R2017-850   Usnesení R2017-852  Usnesení R2017-853  
Usnesení R2017-861   Usnesení R2017-863   Usnesení R2017-864  
Usnesení R2017-865   Usnesení R2017-878  Usnesení R2017-880 
Usnesení R2017-885  Usnesení R2017-888  Usnesení R2017-893  
Usnesení R2017-894   Usnesení R2017-908   Usnesení R2017-910  
Usnesení R2017-921   Usnesení R2017-922   Usnesení R2017-923  

 Usnesení R2017-924  Usnesení R2017-925 
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V. Diskuse - různé: 
 
Další schůze Rady městského obvodu Pardubice VI se bude konat dne 18.12.2017 od 15:30 hod. 
v zasedací místnosti ÚMO Pardubice VI. 
 
Schůze byla ukončena v 19:00 hodin. 
 
 
Zpracoval: Tomáš Udržal 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 21.11.2017, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 
tohoto zápisu. 
 
 
František Socha v.r. 
Dne: 24.11.2017 
 
 

Bc. Petr Králíček v.r. 
Dne: 24.11.2017             starosta MO Pardubice VI 


