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

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII (dále
jen Z MO), které se konalo dne 27. 6. 2018
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII.
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností.
Přítomno: 11 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO.
Omluveni: O. Kovařík, A. Holická, L. Bachura, P. Franc
I

Zpráva ověřitelů z 20. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování
ověřitelů zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování
zapisovatele
Zápis z 20. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 21. zasedání Z MO byli
jmenováni J. Tomšů, M. Fuchsa. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice kanceláře
úřadu.

II
Volba návrhové komise
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi J. Chvojka a
M. Pokorný

Usnesení č.: 179/21-6/2018
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise J. Chvojku a M.
Pokorného
-

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
- jednání na ŘSD úpravy komunikace Glóbus – U Kalvodů
- kladné vyjádření obce Srch k námi navrženým změnám MHD – DpMP od 1.7.2018 a 1.9.2018 změny
zohlední
- seče externí firmou – zpožděny
- Česká pošta, s.p. - záměr změny na Pošta Partners v Rosicích
- seminář územní plán a problematika spalovny
- 13.6.2018 59. zasedání RMO: závěrečný účet 2017, návrh 3. změny rozpočtu, vyhodnocení programu
rozvoje 2017, převody pozemků, VŘ oprava sportoviště Ohrádka
- akce spolků a MO – dětské dny, sousedské posezení, sport. turnaje
- účast na RmP – žádosti o dotace-hasič.dopravní vozidlo a hasič.zbrojnice
- jednání s občany- parkování Školní náměstí, parkování ul. Pejchlova, rychlost vozidel Pohránovská,
výstavba RD Doubravice, garáže pod zahrádkami Rosice
- pietní akce v lesoparku J.Potůčka
- Výbor pro místní Části
- účast vozidel SDH Rosice a Trnová na akcích SHŽD a SDH Veliny
- 27.6.2018 60. zasedání RMO: VŘ bezbariérový vstup do ÚMO VII, zp. plochy z frézinku, oprava
sportoviště Ohrádka, žádosti do pozemkové komise
Diskuse:
V. Košťál dotaz zda bude ve zpravodaji zveřejněno zrušení České pošty a přechod na Pošta Partners – odp.
V. Čapek jedná se o plán do 2-3 let, budeme informovat občany
V. Košťál dotaz na dotace zbrojnice a hasič. vozidlo – odp. V. Čapek, MO VII se bude podílet 50% ze
svého rozpočtu (je však podmíněno prodejem školy) a město bude žádat o dotaci

Usnesení č.: 180/21-6/2018
Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 11
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-

proti: 0
zdrž.: 0

IV
Vlastní program
1.
2.
3.
4.

Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2017
Návrh třetí změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018
Plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII na období let 2015-2018“ za rok 2017
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Usnesení č.: 181/21-6/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje program 21. jednání Z MO dle předloženého návrhu
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

1. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice VII za rok 2017
Zpracovala R. Hančová, ved. EO a předkládá V. Čapek, starosta MO.
Rozprava:
FV projednal a doporučuje ke schválení
V. Košťál dotaz na tabulkové rozdělení sečí – odp. T. Vencl je rozděleno na plochy dle peněz, vybrané
plochy se soutěží (zadává se firmě) a ruderální seká dle potřeby ÚMO
V. Košťál požaduje více zálivek a zeleně v parcích – odp. T. Vencl bude zařazeno do plánu, zkvalitníme
V. Košťál dotaz na dětské hřiště údržba – odp. T. Vencl financování kontrol a revizí
V. Košťál dotaz na položku v rozpočtu občerstvení pro děti – odp. E. Zemková (kancl.úřadu) jedná se o
občerstvení, např. voda, lízátka, bonbóny
V. Košťál dotaz na položku nákup ostatních služeb – odp. E.Zemková jedná se o nákup stravenek pro
pracovní skupinu

Usnesení č.: 182/21-6/2018
Zastupitelstvo MO Pardubice VII : a) projednalo předloženou zprávu Závěrečného účtu MO
Pardubice VII za rok 2017 a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením Městského obvodu
Pardubice VII za rok 2017, b) schvaluje návrh finančního vypořádání za rok 2017, c) souhlasí
s účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice VII za rok 2017
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

2. Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. EO a předkládá V. Čapek, starosta MO
Rozprava:
FV projednal a doporučuje ke schválení
V. Košťál dotaz jak dlouho slouží KUBOTA – odp. V. Čapek 7 let, téměř denně v provozu

Usnesení č.: 183/21-6/2018
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII pro rok 2018 včetně změny rozpočtu sociálního fondu pro rok 2018 podle tabulkové
části předložené zprávy (rozpočtové opatření č.11), dále bere na vědomí přijatá rozpočtová
opatření dle předložené zprávy
-

pro: 10
proti: 0
zdrž.: 1 /Košťál/

3. Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII“ za období roku 2017
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO
Rozprava:
V. Košťál dotaz na kolegium starostů, proč neprobíhají porady vedení města se starosty MO – odp. V.
Čapek, primátor porady zrušil
V. Košťál dotaz na čištění slepého ramene Labe – odp. V. Čapek probíhá směna pozemků mezi městem a
Povodím Labe
V. Košťál dotaz na fungování fotopastí – odp. T. Vencl, úspěšnost nízká
V. Košťál dotaz na nájemce restaurace v Doubravicích – odp. R. Hančová, ved. EO, je pravidelně
prodlužováno
V. Košťál dotaz na park relaxace v Rosících – odp. V. Čapek existuje zpracovaná studie
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V. Košťál dotaz jak fungují knihobudky – odp. V. Čapek fungují dobře, občané je využívají
V. Košťál – v jaké fázi je řešení ohledně rušení nočního klidu – odp. J. Tomšů - policii nahlásíme, avšak ta
často neřeší ke spokojenosti stěžovatelů
V. Košťál požaduji vyjádření se MO, že s tímto postupem nesouhlasíme

Usnesení č.: 184/21-6/2018
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení Programu rozvoje na léta 2015-2018
v souladu s čl. X, bod 3 za rok 2017
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 0

4. Stanovení počtu členů Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII pro volební období 20182022
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO
Rozprava:
V. Čapek zákon o obcích doporučuje počet zastupitelů dle počtu obyvatel, existence rady je podmíněna 15
členným zastupitelstvem, OZV města – statut počítá s existencí rady na městských obvodech, jako složkou
správy města
V. Košťál navrhuji snížit počet zastupitelů na 11 členů a zrušit radu MO, odp. V. Čapek tímto bychom šli
proti statutu města,
V. Košťál předložil návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII schvaluje pro funkční volební období 2018-2022 v rámci
zastupitelstva městského obvodu 11 členů Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII

Usnesení č.: 185/21-6/2018
-

pro: 1 /Košťál/
proti: 10
zdrž.: 0

V. Čapek předkládá původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII schvaluje pro funkční volební období 2018-2022 v rámci
zastupitelstva městského obvodu 15 členů Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII

Usnesení č.: 186/21-6/2018
-

pro: 10
proti: 1 /Košťál/
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Košťál dotaz na frézování vozovky v ul. gen. Svobody proč pouze po částech – odp. T. Vencl byly
vybrány nejhorší místa
občan Ohrazenic
- dotaz na ul. Pohránovská-plánované odstavné plochy pro auta – odp. V. Čapek, kde to bude možné – řeší
projektant
- v ul. Pohránovská větve vysázených lip, přesahují již do chodníku – odp. T. Vencl- budeme řešit,
- dotaz na možnost zasypání rybníčku – odp. V. Čapek uvažujeme o opravě hráze
- požadavek na měření rychlosti v ul. Pohránovská– odp. V. Čapek možný je pouze informativní radar,
v okolí se měří ve třech průjezdných ulicích
F. Rais občané si stěžují na parkování u hřbitova, nelze prý zaparkovat, požadují vyhradit místa pro
návštěvníky hřbitova – odp. V. Čapek budeme řešit
J. Tomšů požaduje vypracovat studie na parkování v každé místí části MO
J. Chvojka návrh vybudovat v Ohrazenicích parkovitě, ohledně zachování rybníčku vyhlásit referendum,
zda ponechat či nikoli – odp. V. Čapek – chceme zachovat vodní plochu, J. Kolář – žádá o zachování
rybníčku, dále navrhuje rybníček zkulturnit
J. Chvojka k počtu členů zastupitelstva – souhlasí, aby počet zůstal na nynějších 15 členů, neboť funguje
takto dobře, místní komise rady taktéž fungují, přibývá počet obyvatel v nových ulicích, zvýšit častější
vydávání zpravodajů – odp. V. Čapek - zpravodaj chodí do každé schránky, dále jako info slouží občanům
rozhlas a webové stránky, V. Košťál – častější zpravodaj netřeba
V. Čapek – navrhuje v příštím zpravodaji zveřejnit docházku (účast) zastupitelů na ZMO
R. Kalášek – info o požáru porostu v Doubravicích – požaduje doplnit místa sečí
Zápis ověřili: ……………………
J. Tomšů

………………………….
M. Fuchsa

Starosta MO: ………………
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