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

 

Zápis z 13. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 25.9. 2019 

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 13. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 12. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 12. jednání R MO byl jmenován  
J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

Zpráva bude předložena na příští jednání rady. 
 

III 
Vlastní program  

1. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále 
též „Statut“) 

2. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: 
PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 
PD rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 
PD Výstavba nové parkovací plochy v ulici Semtínská 
PD Dělicí ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 
 

Usnesení č.: 153/13-9/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

             
1. Návrh obecné závazné vyhlášky č.../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále též 
„Statut“) 
Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, R. Hančová, ved. EO, T. Vencl, ved. ŽPOD a předkládá  
V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 154/13-9/2019 
R MO Pardubice VII projednala návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se vydává Statut 
města Pardubic, v předloženém rozsahu a doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VII souhlasit 
s jejím znění s těmito připomínkami: 
a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje tento 

bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně do něho 
zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování vyhrazeného 
parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod v 
původním znění, 

d) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru města 
pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do jehož 
lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“ 
- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

2. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: 1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J.K. 
Tyla, 2. PD rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, 3. PD výstavba nové parkovací plochy v ul. 
Semtínská, 4. PD dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
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Usnesení č.: 155/13-9/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: 

1. PD rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J.K.Tyla: firmu IPOKa, s.r.o., Blanky 
Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IČ: 07837071 

2. PD rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého: firmu Jiří Stránský, Staré Hradiště 142, 
533 52 Staré Hradiště, IČ: 40129942 

3. PD výstavba nové parkovací plochy v ul. Semtínská: firmu IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 
558, 281 02 Cerhenice, IČ: 07837071 

4. PD dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici: firmu IPOKa, s.r.o., Blanky 
Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IČ: 07837071 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 156/13-9/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ *** žádá o - výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 332/35 o výměře 22 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem, za účelem vybudování zpevněné plochy v rámci akce „ZTV pro 4 RD na pozemku p.č. 352/6 v k.ú. 
Rosice nad Labem“ pro umožnění nájezdu požárních vozidel do předmětné lokality 4 RD - odkoupení 
vybudované zpevněné plochy na části pozemku označeného jako p.p.č. 332/35 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Rosice nad Labem, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za kupní cenu ve výši 1.000,- 
Kč. 
Pro jednání Rady MO Pardubice VII byl dodatečně doložen souhlas vlastníků sousedních nemovitostí.  
„RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek“,  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
Diskuse, různé: 
J. Tomšů – propad chodníku v ul. Bohdanečská se zvětšuje 
F. Rais – informoval o jednání MK Ohrazenice 
J. Rejda – u restaurace u Kalvodů propadlé obrubníky 
 

Zapsala T. Maršálková 

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


