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

Zápis z 21. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 20.5. 2020
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů, F. Rais
Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 21. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis ze 20. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 21. jednání R MO byl jmenován
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
Nouzový stav - nabídka ZŠ Ohrazenice – obědy pro seniory, šití roušek
- roušky k volnému odběru pro občany ve všech místních částech MO, cca 600ks
- od 11.5. otevření knihoven v bezpečnostním režimu
- JSDH a SDH Doubravice – zajištění rozvozu zdravotnického materiálu v rámci
Pardubického kraje – 3 služby, 1 pohotovost
- gratulace jubilantům odloženy
- od 18.5. - zaveden běžný provoz úřadu MO
28.4.

- výjezd JSDH – požár travního porostu u Pohránovského rybníku
- audit hospodaření MO P. krajem, bez nedostatků a chyb
- pozemková komise RmP
- jednání se správcem webových stránek – splnění zákonných podmínek
- zahájení stavby lávky (MO 6)
- opraven povrch CS Semtín od kasáren po VŠ
- zahájena rekonstrukce ulic Ohrazenická (St. Hr.) a Hradišťská
- probíhá stavba - rekonstrukce ul. Mánesova
- probíhá oprava vozovky – parkoviště v ul. Semtínská
- na sportovištích instalovány mobilní toalety
- nám. 9. května – založení nového trávníku

5.5.
20.5.

Rozprava:
J. Rejda – dotaz na další informace ohledně spalovny, odp. V. Čapek, přerušené řízení, požadavek na nové
zpracování EIA
Usnesení č.: 248/21-5/2020
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1.
2.
3.
4.
5.

Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2020
Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2019/2020
Stav černých skládek na území MO
Smlouva o poskytnutí služeb VOK SmP, a.s.
Výzva k podání cenových nabídek na VZMR: „Odborné ošetření stromů ve vybraných lokalitách
na území Městského obvodu Pardubice VII“
6. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZMR: „Odborné ošetření stromů ve
vybraných lokalitách na území Městského obvodu Pardubice VII“
Usnesení č.: 249/21-5/2020
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program s doplněním o bod R/1 - Návrh přesunu termínu
akcí pořádaných MO Pardubice VII – Sousedské posezení a Rozloučení se školou.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0
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1/ Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2020
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Uvedl V. Čapek – investiční akce,
stanovení pořadí investičních akcí.
Usnesení č.: 250/21-5/2020
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí včetně stanovení pořadí investičních
akcí 2020.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2. Vyhodnocení zimní údržby a oprava místních komunikací po zimě 2019/2020
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Usnesení č.: 251/21-5/2020
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3. Stav černých skládek na území MO
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Okomentoval V. Čapek.
Rozprava:
J.Rejda – reakce na stížnost na odpady u stanovišť kontejnerů
Usnesení č.: 252/21-5/2020
R MO Pardubice VII bere zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

4. Smlouva o poskytování služeb VOK SmP, a.s.
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Okomentoval V. Čapek.
Usnesení č.: 253/21-5/2020
R MO Pardubice VII přijímá od poskytovatele Výpověď smlouvy o poskytování služeb (č. O – MO
VII 01/2016) ze dne 23.3.2016, schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování
služeb (č. O – MO VII 01/2016) ze dne 23.3.2016 a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování
služeb č. 0032262020 (O – MO VII 01/2020).
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

5. Výzva k podání cenových nabídek na VZMR: Odborné ošetření stromů ve vybraných lokalitách
na území Městského obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Usnesení č.: 254/21-5/2020
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
Odborné ošetření stromů ve vybraných lokalitách na území Městského obvodu Pardubice VII.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

6. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZMR: Odborné ošetření stromů ve
vybraných lokalitách na území Městského obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Usnesení č.: 255/21-5/2020
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: Odborné ošetření stromů ve vybraných lokalitách na území Městského obvodu
Pardubice VII.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Návrh přesunu termínu akcí pořádaných MO Pardubice VII – Sousedské posezení a Rozloučení
se školou
Zpracovala P. Kořínková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu.
Usnesení č.: 256/21-5/2020
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R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 257/21-5/2020
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)
a rozhodla následovně:
1/ *** žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 7/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Ohrazenice.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2/ Společnost ParkStav s.r.o., IČO 08964700, se sídlem Jozefa Gabčíka 350, Trnová, 530 09 Pardubice,
žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Ohrazenice.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
F. Rais – žákovský turnaj TJ Sokol Rosice se posouvá z 20.6. na 13.6., informace z MK Ohrazenice
R. Kalášek – poděkování Doubravic za přidaný kontejner na plasty, JSDH a SDH rozvážela ochranné
pomůcky
J. Rejda – navrhuje zvážit další veřejné ohniště v obvodě, odp. V. Čapek, plánujeme v Trnové
a Ohrazenicích, dotaz na prominutí nájemného nebyt. prostor – odp. V. Čapek, budeme postupovat dle
města, zatím v řešení Z m Pardubic
J. Tomšů – navrhuje zvážit přemístění kontejnerového stání u protihlukové stěny na městský pozemek u
penzionu, nepořádek u čínského bistra (točna trolejbusů)
Zapsala T. Maršálková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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