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

 

 

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 17.6.2020 

 
 

Jednání se uskutečnilo v sále restaurace Pod Věží v Doubravicích. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 12 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: M. Fuchsa, M. Hladík, J. Bohucká 

I 
Zpráva ověřitelů z 8. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 8. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 9. zasedání Z MO byli 
jmenováni J. Rejda a M. Černík.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Volba návrhové komise 

Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi A. Holická a 
R. Kalášek. 
Usnesení č.: 76/9-6/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise A. Holickou a R. Kaláška. 

- 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 
- Období nouzového stavu – distribuce roušek seniorům, rozvoz zdravotnického materiálu v rámci 
Pardubického kraje, krizová opatření, zavřená sportoviště a omezený provoz úřadu, výpomoc 
občanů, ZŠ Ohrazenice, SDH a JSDH 
- 22.4. – 20. RMO – výběrová řízení – pronájem komunálního vozidla, zahradnická péče, zeleň 
- Výjezd JSDH – požár travního porostu 
- audit hospodaření MO Pardubickým krajem - bez nedostatků a chyb 
- zahájení stavby lávky MO VI, oprava povrchu CS Semtín, zahájena rekonstrukce ulic 
Ohrazenická a Hradišťská, rekonstrukce ul. Mánesova, oprava parkoviště ul. Semtínská, založení 
nového trávníku nám. 9. května včetně zavlažování 
- 20.5. – 21. RMO – investiční akce 2020, smlouva o přistavování VOK, VŘ – odborné ošetření 
stromů, přesun termínů akcí pro veřejnost pořádaných MO 
- objednání úprav web. stránek MO – splnění zákonných podmínek 
- dohoda o společné pietní akci s městem v lesoparku JPT v Trnové 
- prezentace projektu Lávka na Dopravní komisi RmP, územní rozhodnutí – zdvojkolejnění trati 
Pce – Rosice – Stéblová, jednání s vedením města, OMI,OHA MmP, ŘSD, SÚS, VAK – 
koordinace investic v příštích letech 
- 3.6. – 22. RMO – plnění PR, závěrečný účet MO, 2. změna rozpočtu, záležitosti knihoven, OZV 
města, VŘ – dělící ostrůvek ul. Bělehradská 
- oprava zpevněných ploch garáže Rosice, MP – manipulace s kamerou na Ohrádce – děti 
- jednání s vedením města, OD MmP, právním odd., MpP a starosty MO – nový zákon k řešení 
autovraků 
- stížnosti na nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad 
- dodatečné návštěvy jubilantů 
- akce TJ Sokol Rosice - žákovský turnaj v kopané a SDH Doubravice – dětský den 
- výjezd JSDH – technická pomoc – spadlé stromy Rosice 
- oplocení kontejnerů v ul. Fričova, jednání s p. Jirsou – výjezd z ul. U Sportovní školy 
- 17.6. – 23. RMO – nájem bytu OD Doubravice, VŘ – rekonstrukce chodníku ul. Arbesova 
 



2 
 

 
Rozprava: 
J. Rejda – dotaz na autovraky, odp. V. Čapek – právní oddělení MmP vypracuje metodiku postupu v rámci 
města Pardubic 
J. Rejda – dotaz na manipulaci kamery na Ohrádce, odp. V. Čapek - s kamerou manipulují děti 
M. Černík – dotaz na jednání ŘSD, odp. V. Čapek - SV obchvat  
O. Kovařík – zhoršená kvalita zaslaných materiálů – odp. M.Kroutilová, J.Tomšů – členové ZMO mají  
zvláštní sekci ke stažení materiálů (vlastní heslo), ostatní členové ZMO k materiálům bez připomínek 
Usnesení č.: 77/9-6/2020 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    11 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

IV 
Vlastní program 

1. Kontrola plnění a aktualizace Programu rozvoje MO Pardubice VII na období 2019-2022 
2. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2019 
3. Návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2020 
4. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2020 
5. Návrh změny knihovního řádu 

Usnesení č.: 78/9-6/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 9. jednání Z MO. 

- pro:     11 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

 

Na jednání ZMO se dostavil člen ZMO pan J. Rychtecký.  
 

1. Kontrola plnění a aktualizace Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na období 

2019-2022 

Zpracovali vedoucí odborů ÚMO, M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá a komentářem doplnil V. 
Čapek, starosta MO.  
Rozprava: 
V. Košťál, O. Kovařík, R. Kalášek – dotazy na rozhlas do mobilu, rozprava k webovým stránkám 
V. Košťál – dotaz na zrušení rekonstrukce místní komunikace v ul. Chelčického, odp. F. Rais - občané 
vyslovili nesouhlas 
V. Košťál – diskuse ke komunitnímu centru, předkládá návrh usnesení 
Usnesení č.: 79/9-6/2020 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII projednalo a schvaluje kontrolu plnění a aktualizaci 
„Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na léta 2019-2022“ a upravuje  
článek VII, bod 7 navrhovaného programu takto „Připravit podmínky pro možnost 
výstavby Komunitního centra. Zjistit zdroje financování projektové části a hledat dotační 
možnosti pro samotnou realizaci akce“.   

- pro:     3 (Černík, Košťál, Kovařík) 
- proti:   7 (Čapek, Rais, Kalášek, Holická, Rejda, Tomšů, Prokůpek,) 
- zdrž.:  2 (Rychtecký, Fraňková) 

 

Usnesení nebylo přijato. 
 

Návrhová komise překládá původní znění usnesení. 
Usnesení č.: 80/9-6/2020 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII projednalo a schvaluje dle důvodové zprávy kontrolu 
plnění a aktualizace „Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na léta 2019-
2022“. 

- pro:     9 
- proti:   2 (Košťál, Černík) 
- zdrž.:  1 (Kovařík) 

 

2. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice VII za rok 2019 
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Zpracovala R. Hančová, ved. odboru a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu projednal 
a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na nevyčerpání prostředků na čištění dešť. vpustí, odp. T. Vencl 
V. Košťál – dopravní studie Trnová, odp. V. Čapek, nerealizovala se z důvodu odporu občanů 
Usnesení č.: 81/9-6/2020 
Z MO Pardubice VII  

a) projednalo předloženou zprávu Závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2019 
a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice 
VII za rok 2019 

b) schvaluje návrh finančního vypořádání za rok 2019 
c) souhlasí s účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice VII za rok 2019. 
- pro:     12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

3. Návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 82/9-6/2020 

1. Z MO Pardubice VII schvaluje 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
VII pro rok 2020 včetně změny rozpočtu sociálního fondu za rok 2020 podle 
tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č. 5). 

2. Z MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle předložené 
zprávy. 

- pro:     11 
- proti:   0 
- zdrž.:  1 (Košťál) 

 

4. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2020 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 83/9-6/2020 
ZMO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:     12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

5. Aktualizace knihovního řádu místní knihovny Rosice, Ohrazenice, Doubravice 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 84/9-6/2020 
Z MO Pardubice VII projednalo a schvaluje aktualizaci Knihovního řádu místní knihovny 
Rosice, Ohrazenice, Doubravice, a to s účinností od 1.7.2020. 

- pro:      12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

Diskuse: 

Projektant p. Musílek představil možnosti úpravy schodů v Rosicích u pošty a přechodu pro chodce, 
následovala diskuze, V. Čapek - navrhuje předat  informaci MK Rosice, ať se občané vysloví, J. Rychtecký 
– zapojit abilymp. asociaci, finanční prostředky města na úpravu bezbarierovosti veř. sektoru 
V. Košťál – dotaz na cenu lávky, navrhuje zveřejnit náklady ve zpravodaji, odp. V., Čapek, zveřejníme  
V. Košťál – poděkování SDH za rozvoz materiálu v době nouzového stavu, za pomoc při deštích  
občané Doubravic – dotaz na opravu kanalizace, stávající nevyhovuje v souvislosti s výstavbou nových 
domků, odp. V. Čapek, zažádáme VAK o zjištění stavu a vyjádření  
občané Doubravic – dotaz na stanoviště tříděného odpadu, do kterého vozí odpady i občané jiných obcí, do 
diskuze se zapojili Čapek, Rejda, Tomšů, Kalášek 
Jednání ukončeno v 18,00 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 

Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
              J. Rejda                                                                                             M.  Černík 
Starosta MO: …………………………. 


