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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII 
 

 

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu (dále jen Z MO) 
Pardubice VII, které se konalo dne 22. 9. 2021 

 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uvádění bez akademických titulů a hodností. 

Přítomno: 13 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO 

Omluveni: M. Prokůpek, M. Hladík 

 
I 

Zpráva ověřitelů z 14. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 14. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 15.zasedání Z MO 

byli jmenování M. Fuchsa, Š. Fraňková. Zapisovatelkou byla jmenována L. Pazderková, KÚ. 

II 

Volba návrhové komise 
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO PVII. Členy návrhové komise byli navrženi J. Rejda, 

M. Černík 

Usnesení č.: 126/15-9/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise J. Rejdu a M. Černíka. 

- pro:    11 

- proti:  0 

- zdrž.: 1 (J. Rejda) 

III 

Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO 
Pardubice VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 

Lávka : 

26.7. odeslána žádost o spolufinancování akce - RmP a ZmP a primátor města, 25.8. jednání s 

primátorem a vedením města – návrh 7mil Kč ( ZmP )  

26.8. žádost o finanční možnosti ze SFDI ( pan Kolovratník )  

21.9. jednání u pana náměstka Mazucha, EO MmP – text vyčleňovacích usnesení města a 

obvodu 

Z požadavků ZMO - OHA MmP – dotaz na umístění zbrojnice v souladu s novým územním 

plánem – potvrzeno, že lze stavbu umístit dle PD 

Jednání s MP – stížnosti na troubení kamionů v Ohrazenicích, požadavek na instalaci 

statistického radaru v ul. J. Potůčka, sousedské vztahy v městských bytech v Doubravicích 

Odvolání účastníka řízení rekonstrukce v ul. J. K. Tyla, Písková - krajský úřad zrušil a vrátil k 

novému řízení 

Jednání – dopravní situace v ul. Hradišťská – nám. primátora P. Kvaš, OD pan Bureš, za občany 

pan Smolný – DZ na vozovce, informativní radar s RZ  

Dodatečné st. povolení – RD Gen. Svobody – s DI PČR – možnost instalace zrcadla 

Slavnostní zahájení školního roku – ZŠ Ohrazenice 

Dětský den v parku Ohrádka 

Akce Ukliďme Česko – účast minimální 

15.9. - 37. zas. RMO – 3. změna rozpočtu, plnění rozpočtu, investiční akce, vyřazení knih 

z knihoven MO, zpráva o kontrolách KV ZMO, blokační usnesení k Lávce 

Jednání s občany – problematika financování lávky, požadavky a představy členů SDH Rosice  

stav zeleně na CS Semtín, výtluky vozovky v katastru Semtín 
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Rozprava: 

V. Košťál: dotaz na výsledek řešení křižovatky ul. Mánesova a Generála Svobody, odp. V. 

Čapek, bude zažádáno zrcadlo 

Usnesení č.: 127/15-9/2021 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro: 12    

- proti:  0 
- zdrž.: 0 

IV 

Vlastní program 

1. Návrh třetí změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021 
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2021 
3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2021 
4. Zpráva o provedených kontrolách KV ZMO Pardubice VII 
5. Informace k investiční akci - Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno 

Labe v Rosicích 
6. Požadavek člena ZMO na zařazení do programu – výstavba lávky – výhled 

na rok 2022, zajištění dotací na výstavbu, možná změna projektu (bez 
písemné zprávy) 

7. Požadavek člena ZMO na zařazení do programu výstavba hasičské zbrojnice 
– co se do současné doby udělalo pro výstavbu, výhled na rok 2022, další 
postup přípravy výstavby, finance (bez písemné zprávy) 

Rozprava: 

V. Čapek a O. Kovařík navrhují předřazení bodu č.5 a č.6 na pozice č.1 a č.2 

Usnesení č.: 128/15-9/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 15. jednání ZMO s předřazením bodů č.5 a č.6 
na pozici č 1. a č. 2 
      -     pro:     12 

- proti:   0  

- zdrž.:   0 
 

Na jednání ZMO Pardubice VII se dostavil J. Rychtecký, člen ZMO 
 

5.Informace k investiční akci – Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe 

v Rosicích 

Zpracoval a předkládá: V. Čapek, starosta MO Pardubice VII, FV zprávu projednal a 

nedoporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VII přijmout usnesení tohoto bodu 

Rozprava: 

Do rozpravy se zapojili všichni členové ZMO 

O. Kovařík – dotaz na přesnější čísla příjmů do rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022, odp. 

J. Rychtecký, dále navrhuje začlenit „Lávku“ do projektu „Labské stezky“, spolupracovat s MO 

Pardubice VI a počkat na dotační titul - odp. V. Čapek 

Pan Králíček, starosta MO Pardubice VI informuje o možnosti spolupráce v propojení obou 

lávek. V. Košťál dotaz na starostu MO Pardubice VI, zda mají propojku zavedenou v plánu 

rozvoje. 

J. Rychtecký – informace FV ZmP doporučil schválit částku 7 mil pro MO Pardubice VII 

Š. Fraňková – souhlasí s O. Kovaříkem a navrhuje počkat na rok 2022 na vypsání nového 

dotačního titulu – odp. starosta MO Pardubice VI pan Králíček 

Za SDH Rosice a za občany vystoupili ****- se stavbou „Lávka přes slepé rameno Labe“ 

nesouhlasí, prioritou je hasičská zbrojnice, odkup objektu restaurace U Skalů a výstavba 

komunitního centra v Rosicích 
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Z jednání ZMO Pardubice VII odešla A. Holická, člen ZMO 

 

V. Košťál – předkládá nový návrh usnesení 

Usnesení č.: 129/15-9/2021 
ZMO Pardubice VII schvaluje pozastavení investiční akce Lávka pro pěší a cyklisty 
přes slepé rameno Labe do doby, než se podaří zajistit pokrytí nákladů na výstavbu 
Lávky v minimální výši 70% z dotací nebo spoluúčastí dalšího investora. Zároveň 
ukládá starostovi dále jednat s MO Pardubice VI na propojení mezi lávkami a na 
možnosti získání dotací na investiční akci Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno 
Labe 

- pro:     5 (, J. Tomšů, J. Rejda, M. Černík, V. Košťál, Š. Fraňková) 

- proti:   0  
- zdrž.:    7 (V. Čapek, J. Bohucká, M. Fuchsa, R. Kalášek, O. Kovařík, F. Rais, J. Rychtecký) 

 

Usnesení nebylo přijato 
 

Návrhová komise předkládá původní znění usnesení 

Usnesení č.: 130/15-9/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 8 900 000,-
- v rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 na výdajovou položku investiční převody 
finančních prostředků do rozpočtu města Pardubice na akci „ Lávka pro pěší a cyklisty 
přes slepé rameno Labe v Rosicích“, jako navýšení již zařazené výdajové položky 
investiční převody finančních prostředků do rozpočtu města na akci: „Lávka pro pěší a 
cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích“ v rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021 
ve výši Kč 32 000 000,--, která bude rovněž převedena do rozpočtu roku 2022, tj. 
celková výše této položky bude činit pro rok 2022 Kč 40 900 000,--. 

- pro:     4 (V. Čapek, F. Rais, R. Kalášek, J. Rychtecký,) 

- proti:  8 (J. Bohucká, M. Černík, Š. Fraňková, M. Fuchsa, V. Košťál, O. Kovařík, J. Rejda, J. Tomšů)  
- zdrž - 0 

 

Usnesení nebylo přijato 
 

Z jednání ZMO Pardubice VII odešel J. Rychtecký, člen ZMO. 
 

6. Požadavek člena ZMO na zařazení do programu – výstavba lávky – výhled na rok 2022, 

zajištění dotací na výstavbu, možná změna projektu 

Bylo projednáno v rozpravě bodu č.5 

Zpráva bez usnesení 
 

1.Návrh třetí změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO a předkládá V. Čapek starosta MO Pardubice VII, FV 

ZMO Pardubice VII zprávu projednal a doporučuje ke schválení s podmínkou vyjmutí Kč 

1 000 000,-- na realizaci přeložky ČEZ a přesunutí této částky do rezervy rozpočtu MO 

Pardubice VII.  

Rozprava:  

V. Košťál – dotaz na přeložku ČEZ, odp. R. Hančová  

Usnesení č.: 131/15-9/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje 3. změnu rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021 podle 
tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č.5) s tím, že přesouvá Kč 
1 000 000,-- z kapitálové položky Investiční akce a opravy – oblast dopravy do běžné 
rezervy rozpočtu městského obvodu. 

- pro:     11 
- proti:   0  

- zdrž.:   0 
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2.Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2021 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO a předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII, FV 

zprávu projednal a doporučuje ke schválení 

Usnesení č.: 132/15-9/2021 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje Vyhodnocení plnění rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII včetně rozpočtu sociálního fondu za 1. pololetí 2021. 

- pro:     11 

- proti:   0  

- zdrž.:   0 
 

3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2021 

Zpracovali M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD a T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD, 

předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 133/15-9/2021 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:     11 
- proti:   0  

- zdrž.:   0 

 

4. Zpráva o provedených kontrolách KV ZMO Pardubice VII 

Zpracovala P. Žďárská, KÚ a předkládá M. Prokůpek, předseda KV 

Usnesení č.: 134/15-9/2021 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí provedení a výsledek kontrol 
Kontrolního výboru č. 6/2021 a č. 7/2021 

- pro:     11 

- proti:   0  
- zdrž.:   0 

 

7.Požadavek člena ZMO na zařazení do programu výstavba hasičské zbrojnice – co se do 

současné doby udělalo pro výstavbu, výhled na rok 2022, další postup přípravy výstavby, 

finance  

Rozprava: 

Bylo projednáno v rozpravě u bodu č. 5 

Zpráva bez usnesení 

 

Diskuse:  

R. Kalášek - dotaz na zprovoznění podsvícení hodin věžičky v Doubravicích, odp. T. Vencl 

      - rychlostní radar v zatáčce v Doubravicích, odp. V. Čapek 

V. Košťál - dotaz zda ohledně Lávky se jednalo o možnosti využití železničního mostu, odp. 

V. Čapek - dotaz na Zásilkovna box, odp. V. Čapek 

     - nové webové stránky a kdy bude zprovozněno, odp. T. Vencl a V. Čapek 

 

Jednání ukončeno v 18.15 hod. Zapsala L. Pazderková 
 

 

 

Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 

 

 

Starosta MO: …………………………. 
 

 

 


