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

 

Zápis z 15. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 13.11. 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 15. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 14. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 15. jednání R MO byla jmenována 
J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

-  17.10. jednání s investorem Obora Doubravice (+ obec Stéblová) bezpečnostní plot 
- stížnosti na parkování Školní náměstí v Rosicích 
- 18.10. jednání s projektantem – možnost přístavby v areálu Sokola v Rosicích 
- 30.10. jednání s projektantem – bazéna, rybníček, „dešťovka“ 
- jednání s občany, pronajímatel pozemků – zahrádky Rosice 
- nahlášení znečištění vodoteče – Hledíkovský potok Ohrazenice 
- 4.11. návštěva jubilantky z Rosic – 100. let   
-  jednání se zástupci spolků, jejichž činnost MO dotuje 
- 5.11. účast na pozemkové komisi rady města 
- 6.11. Školská rada ZŠ Ohrazenice 
- návrh rozpočtu města Pardubice 2020 
- 7.11. dotaz na SmP – znovuosazení VO – protihluková stěna Kréta  
- 9.11. akce Svatomartinský lampiónový průvod v Doubravicích 
- 11.11. návštěva jubilanta v Trnové – 96. let 
- 12.11. zasazení 6 ks stromů v Ohrazenicích – sponzorský dar fy Palace Pardubice 
- 13.11. jednání s občany – přístupová cesta - zahrádky 
- stavby – chodník Doubravická, plocha u Sokolovny v Rosicích, kontejnerové stání Školská, chodník 
Dukelská 
 

Rozprava: 
J. Tomšů – dotaz na parkování Školní náměstí – odp. V. Čapek 
J. Tomšů – dotaz na zahrádky v Rosicích – odp. V. Čapek, občanský spor 
J. Rejda – dotaz na výstavbu školy Klas – odp. V. Čapek, je požádáno o roční odklad 
J. Tomšů – dotaz na protihlukovou stěnu a osvětlení – odp. V. Čapek, VO instalují SmP, a.s. začátkem 
prosince 2019 
Usnesení č.: 165/15-11/2019 
Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty.  

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

III 
Vlastní program  

 
1. Návrh investic MO k zařazení do rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2020 
2. Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a Městské policie 

Pardubice 
3. Návrh obsahu zpravodaje č. 4/2019 
4. Vyhodnocení činnosti spolků, kulturních a sportovních organizací dotovaných Městským obvodem 

Pardubice VII v roce 2019 a předpoklad konání akcí v roce 2020 
5. Návrh darů velitelům JSDH MO Pardubice VII 
6. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně 
7. Žádost nájemce OD Doubravice p. Jaroslava Stodoly 
8. Výběr zhotovitele na VZ „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova včetně 

odstavných stání“ 
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9. Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 
10. Informace o akci pořádané MO Pardubice VII – rozsvícení vánočního stromu  

 

Usnesení č.: 166/15-11/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program 

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

             
1. Návrh investic MO k zařazení do rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2020 
Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice úřadu, R. Hančová, ved. odboru EO, T. Vencl, ved. ŽPOD, předkládá 
V. Čapek, starosta MO. 
 

Usnesení č.: 167/15-11/2019 
R MO Pardubice VII doporučuje zařazení akcí do návrhu rozpočtu pro rok 2020 

a) akce předváděné z rozpočtu 2019 
b) dle volných zdrojů zařazení nových akcí dle pořadí uvedeného ve zprávě  
- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

             
2. Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a Městské policie 
Pardubice v roce 2019 
Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice a P. Pospíchal, velitel Mp Pce, předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové rady 
 

Usnesení č.: 168/15-11/2019 
R MO Pardubice VII bere na vědomí vyhodnocení priorit současnosti MO Pardubice VII a MpP 
v roce 2019. 

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

 

3. Obsah zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2019 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
 

Usnesení č.: 169/15-11/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2019.   

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

 

4. Vyhodnocení činnosti spolků, sportovních a kulturních organizací dotovaných MO Pardubice VII 
v roce 2019 a předpoklad konání akcí v roce 2020 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové rady.  
 

Usnesení č.: 170/15-11/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí.  

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

 

5. Návrh výše darů pro velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městského obvodu Pardubice 
VII  
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO. 
Usnesení č.: 171/15-11/2019  
R MO Pardubice VII schvaluje dary pro velitele JSDH za rok 2019 v navržené výši se splatností 
v prosinci 2019: 

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

6. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.  
Rozprava: 
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F. Rais – navrhuje častější sběr listí 
 

Usnesení č.: 172/15-11/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí.  

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

 

7. Žádost nájemce OD Doubravice *** 
Zpracovala S. Gregarová, předkládá R. Hančová, ved. odboru EO.  
 

Usnesení č.: 173/15-11/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a  

1. schvaluje změnu nájemní smlouvy na část prostor umístěných v III. nadzemním podlaží 
budovy čp. 8  v Doubravicích, stojící na pozemku st. parcela č. 43/1, k. ú. Semtín (7747386), 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 10001, uzavřené dne 1.4.2019 s  ***, a to uzavřením 
dodatku č. 1 k této smlouvě, jehož obsahem bude změna předmětu nájmu dle nového nákresu 
umístění zařízení uvedeného v příloze této zprávy.  
2. v souvislosti s uděleným souhlasem s pracemi dle usnesení Rady MO Pardubice VII ze dne 
10.4.2019 pod č. 89/7-4/2019 schvaluje změnu umístění dle nákresu uvedeného v příloze této 
zprávy. Ostatní podmínky souhlasu zůstávají nezměněny. 

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

 

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova 
včetně odstavných stání 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
 

Usnesení č.: 174/15-11/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace  
a chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných stání“ firmu MIROS Pardubice, a.s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice, IČ: 27523934. 

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

 

9. Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 
Zpracovali T. Vencl, R. Hančová, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
 

Usnesení č.: 175/15-11/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření č.8) 
v rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 ve výši 100 000,-- v rámci kapitoly 
odboru ŽPOD z kapitálových výdajů na položce Investiční akce a opravy, Oblast dopravy na 
položku kapitálových výdajů Investiční akce a opravy, Oblast ochrany životního prostředí a ukládá 
podat informativní zprávu o tomto přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při 
nejbližší změně rozpočtu.  

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

 

10. Informace o akci pořádané MO Pardubice VII – rozsvícení vánočního stromu 
Zpracovala P. Kořínková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu.  
 

Usnesení č.: 176/15-11/2019 
R MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu o akce rozsvícení vánočního stromu a schvaluje 
poskytnutí věcných darů v souladu s důvodovou zprávou.  

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

 
Pozemky: 
Usnesení č.: 177/15-11/2019 
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Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ *** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Ohrazenice za cenu 
dle znaleckého posudku. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  

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

2/ *** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 147 m2 v k.ú. Rosice nad Labem.  
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, pozemky doporučuje ponechat ve vlastnictví města 
Pardubice. 

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

3/ *** žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem. 
*** žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 76 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem. 
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, pozemky doporučuje ponechat ve vlastnictví města 
Pardubice. 

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

 
Diskuse, různé: 
V. Čapek – statistika průjezdu vozidel před a při uzavírce mostu na Svítkov 
F. Rais – proběhla 1. schůzka na akci „komunitní centrum“ v Rosicích (vizualizace náhledu bude v prosinci 
2019) 
J. Tomšů – dopravní situace na Krétě, nárůst rychlosti v ul. Tolarova a Legionářská 
J. Tomšů – dotaz na parkování na Krétě – odp. V. Čapek – doložené zamítnutí od MmP k žádosti MO 
Pardubice VII o zrušení 2 parkovacích stání v ul. Tolarova a Spojovací  
 
Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


