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

Zápis z 43. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se
konala dne 2. 3. 2022
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

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

I
Jmenování ověřitele zápisu z 42. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 42. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 43. jednání R MO byl jmenován
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty a tajemníka úřadu
- průzkum trhu, nacenění stavby, Lávka – 3 stavební firmy
- dopravní komise rady města – nesouhlas s posunutím DZ začátek obce v Ohrazenicích
- Rosice Park – jednání s investorem
- jednání s MpP, SmP – podmínky pro instalaci radarů
- petice proti spalovně nebezpečných odpadů – rozhlas, web, odkazy, tištěné listy v Rosicích a
v knihovně Ohrazenice
- jednání s občany - novostavba RD Ohrazenice, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním
radaru, nabídka stavebních prací, kácení stromů, petice spalovna
- p. Černík a p. Košťál – žádosti o zařazení bodů do jednání zastupitelstva
- návštěva jubilantů
- účast na jednáních Místní komise v Rosicích
- využití vozidla JSDH pro „pomoc Ukrajině“, nabídka ubytování od občanů, objednaná vlajka
Rozprava:
J. Rejda – dotaz na petici proti spalovně – odp. V. Čapek, dotaz na nabídku bytu pro válečné
uprchlíky – odp. V. Čapek
Usnesení č.:498/43-3/2022
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0
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2.
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III
Vlastní program
Návrh první změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022
Odpisový plán majetku MO Pardubice VII na rok 2021
Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO po roce 2021 a další plán jejich rozvoje a
údržby
Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za rok
2021
Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za rok
2021
Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pce VII za rok 2021 – konzultativní zpráva
Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Ohrazenice

7.
Usnesení č.:499/43-3/2022
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním bodu R/1
Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody a části
školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Pardubice.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0
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1 Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022
Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové rady
Usnesení č.:500/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII souhlasí s 1. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro
rok 2022 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

2.Odpisový plán majetku Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022
Zpracovala E. Zemková, pracovnice KÚ, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.
Usnesení č.:501/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje odpisový plán pro rok 2022.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO po roce 2021 a další plán jejich rozvoje a
údržby
Zpracovala V. Vojtišková, referent ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Usnesení č.:502/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

4. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za
rok 2021
Zpracovala S. Hájková, oddělení přestupků, předkládá R. Hančová, vedoucí EO, uvedl a
komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Usnesení č.:503/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

5. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za rok
2021
Zpracovala V. Vojtišková, referent ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD.
Usnesení č.:504/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII bere zprávu na vědomí.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

6. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2021
Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO.
Usnesení č.:505/43-3/2022
Rada Městského obvodu Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její předložení na
jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

7. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Ohrazenice
Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO.
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Usnesení č.:506/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke
smlouvě o nájmu *****, na nájem bytu č. 1, který se nachází v prvním nadzemním podlaží
budovy čp. 42 v ulici Semtínská, Pardubice – Ohrazenice, tak, že dojde k prodloužení doby
nájmu o jeden rok, tj. do 16. 5. 2023. Aktuální výše nájemného činí 6.193,00 Kč měsíčně a
zálohy na plnění spojená s užíváním bytu jsou stanoveny v souladu se zák. č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním
bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění. Složená jistota ve výši 15.900,00
Kč zůstane zachována.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

R1 Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody a
části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Pardubice
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Usnesení č.:507/43-3/2022
Rada MO Pardubice VII projednala předložený návrh novely Obecně závazné vyhlášky č.
2/2018, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených
statutárním městem Pardubice – k této vyhlášce nemá připomínek.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

Pozemky:
Usnesení č.:508/43-3/2022
R MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a rozhodla
následovně:
1) ***** žádá o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 12 m2, p.p.č.

605/6 o výměře cca 11 m2, p.p.č. 628/1 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem.
Zdůvodnění žadatele: Oplocené pozemky u mé nemovitosti čp. 162 ul. gen. Svobody.
Nemovitost vlastním od 80. let 20.století. Plot byl již postavený a sleduje linii ulice jako
sousední opocení. Až nyní jsme zjistili, že část pozemku do mého majetku nepatří. Ani při
nedávné rekonstrukci chodníku v ulici gen. Svobody nebylo na tento fakt nijak upozorněno.
Tento problém se týká také nezanedbatelné části sousedních nemovitostí na ulici generála
Svobody v Rosicích.
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – seznámil členy RMO s výstupy z místní komise Rosice, přípravou programu ZMO
se zařazením bodu „Odkup restaurace u Skalů“ – do diskuse se zapojili všichni členové RMO
J. Tomšů – upozornila na poškození informační tabule u Jarkovského jezera, ořez větví je
ponechán na stezce
Zapsala P. Žďárská
Ověřitel zápisu: ……………………...
Starosta MO: .………………………..
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