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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 
Úřad MO Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

 

z 63. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 30.04.2018 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Daniel Křivka, Ing. František Socha Ph.D., Zdeněk Pešek, David   

Kopa 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:00 hod. zahájil a řídil starosta Bc. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program o zprávu č. 16 „Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2016“ a o zprávu č. 17 „Žádost společnosti CETIN 

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci „Rekonstrukce 

komunikace“spojovací“. Takto rozšířený program byl schválen. 

 

Program schůze: 
I. Schválení zápisu z 62. řádné schůze Rady a určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 17 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu 62. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 
Zápis z 62. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

 

Ověřovatelem zápisu z 63. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Zdeněk Pešek 

 

II. Předložené zprávy: 

 

1.  Návrh nařízení č. x/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov 

Usnesení R2018-1052: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s návrhem Nařízení č. X/2018 o vyhlášení záměru zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov  

(5 pro) 
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2. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. ../2018 o místním poplatku za povolení 

vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

Usnesení R2018-1053: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnami navrženými v návrhu novely OZV o místním 

poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.  

(5 pro) 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu „PD AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK STARÉ 

ČÍVICE, HOSTINEC“ 

Usnesení R2018-1054:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „PD AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK STARÉ ČÍVICE, 

HOSTINEC“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit 

zadávací řízení s těmito změnami: Ze zadávací dokumentace vyjmout zastávku ve směru na 

Průmyslovou zónu ve Starých Čívicích. 

(5 pro) 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace „spojovací“ 

Usnesení R2018-1055: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace „Spojovací“ a ukládá Odboru 

vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 

(5 pro) 

5. Žádost společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic o vyjádření k využití 

předkupního práva 

Usnesení R2018-1056:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s nevyužitím předkupního práva na p. p. č. 279/33 o výměře 

239 m2 a p. p. č. 280/20 o výměře 281 m2 v k. ú. Popkovice ve vlastnictví společnosti Nadace 

pro rozvoj města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, IČ:46495801.  

 

(5 pro) 

6. Žádost společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic o odkup části pozemku 

Usnesení R2018-1057:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkupem části p. p. č. 676/1 o výměře 1360 m2 v k. ú. 

Svítkov ve vlastnictví společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

náměstí 1, 53002 Pardubice, IČ:46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, za účelem investiční akce „Výstavba MŠ 

Svítkov“. 

(5 pro) 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pardubice, 

Lány na Důlku, p.č. 526/7, knn“ 

Usnesení R2018-1058:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Pardubice, Lány na Důlku, p.č. 526/7, knn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

 

 

(5 pro) 

Vypustit 
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8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na 

akci „Automotoslužby Popkovice, Pardubice“ 

Usnesení R2018-1059:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené 

územní a stavební řízení na akci „Automotoslužby Popkovice, Pardubice“ pro žadatele. 

(3 pro) 

       (2 zdrželi) 

                                                                                                        zdrželi se p. Králíček, p. Pešek 

 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na 

akci „Mateřská škola Svítkov“ 

Usnesení R2018-1060:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro 

sloučené územní a stavební řízení na akci „Mateřská škola Svítkov“ pro žadatele Nadaci pro 

rozvoj města Pardubic se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:46495801, 

v zastoupení podnikající fyzickou osobou. 

 (5 pro) 

Vypustit 

10. Žádost žadatelů o odkup pozemku 

Usnesení R2018-1061:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkupem p. p. č. 499/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Svítkov ve 

vlastnictví žadatelů do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 

530 02 Pardubice, IČ:00274046. 

 (5 pro) 

 

11. Žádost žadatele o výpůjčku částí pozemku 

Usnesení R2018-1062:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s výpůjčkou části p. p. č. 354/1 o výměře 6 m2 v k. ú. 

Popkovice ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele za účelem umístění stolku s lavicemi a přístupového 

chodníku ke stánku se zmrzlinou.          

  (5 pro) 

 

12. Žádost žadatele o výpůjčku částí pozemku 

Usnesení R2018-1063:  
Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se změnou z nájmu části p. p. č. 354/1 o výměře 56 m2 v k. ú. Popkovice na 

výpůjčku ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele a navýšení výměry této části pozemku o dalších 17 

m2, dle skutečné výměry parkoviště, 

b) souhlasí s výpůjčkou části p. p. č. 345/1 o výměře 9 m2 v k. ú. Popkovice ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, 

pro žadatele za účelem umístění venkovního posezení. 

(5 pro) 

 

13. Žádost žadatele o povolení zvláštního užívání místní komunikace – zřízení vyhrazeného 

parkoviště 

Rozprava, p. Kopa navrhl hlasovat dle bodu č. 2 

Usnesení R2018-1064:  
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Rada MO Pardubice VI nesouhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením 

vyhrazeného parkování po dobu pěti let na místní komunikaci v ul. Kokešova na p. p. č. 627/121 

v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 

530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele důvodu nedostatku parkovacích míst v dané 

lokalitě pro obecné užívání. 

 

(5 pro) 

 

14. Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

Usnesení R2018-1065:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro zřízení odběrného místa v ul. Školní 

u na p. p. č. 1081 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, IČ:24729035, dle přílohy č. 1.  

 

(5 pro) 

 

15. Poskytnutí věcného daru za činnost pro Městský obvod Pardubice VI  

Usnesení R2018-1066:  
Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí s pořízením úhlové brusky za pořizovací cenu do 5,0 tis. Kč včetně DPH,  

b) schvaluje poskytnutí věcného daru (úhlové brusky) za činnost pro MO Pardubice VI, 

c) ukládá OSSK pořídit úhlovou brusku a uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru. 

 

16,30 odešel p. Pešek 

(4 pro) 

 

16. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 10/2016 

Usnesení R2018-1067:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s návrhem novely Obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2016 a požaduje upravit písmeno F) bod 5. 

přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle 

přílohy č. 2 této zprávy a zaktualizovat její grafickou část. 

(4 pro) 

 

17. Žádost společnosti CETIN o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací na akci „Rekonstrukce komunikace“spojovací“ 

Usnesení R2018-1068:  
Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí se smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci 

„Rekonstrukce komunikace „spojovací“ ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu o realizace překládky sítě elektronických komunikací na 

akci „Rekonstrukce komunikace „spojovací“  ve znění přílohy č. 1. 

 

(4 pro) 
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III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 63. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

 

Rada schvaluje vypustit z evidence: 

Usnesení R2018-1032  Usnesení R2018-1033  Usnesení R2018-1034 

Usnesení R2018-1051 

 

Rada schvaluje vést v evidenci:  

Usnesení R2015-235   Usnesení R2016-548   Usnesení R2016-561 

Usnesení R2016-574   Usnesení R2016-692    Usnesení R2017-757 

Usnesení R2017-792   Usnesení R2017-880    Usnesení R2017-931 

Usnesení R2017-954   Usnesení R2018-978   Usnesení R2018-979 

Usnesení R2018-980   Usnesení R2018-985   Usnesení R2018-1008 

Usnesení R2018-1009  Usnesení R2018-1010   Usnesení R2018-1023 

Usnesení R2018-1024  Usnesení R2018-1029  Usnesení R2018-1030 

Usnesení R2018-1039  Usnesení R2018-1040  Usnesení R2018-1041 

Usnesení R2018-1042  Usnesení R2018-1043  Usnesení R2018-1044  

Usnesení R2018-1045  Usnesení R2018-1050 
 

V. Diskuse - různé: 

 

Další schůze Rady městského obvodu Pardubice VI se bude konat dne 21.05.2018 od 15:30 hod. 

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice VI. 

 

Schůze byla ukončena v 17:00 hodin. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Remešová 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 02.05.2018, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

 

Zdeněk Pešek 

 

Dne: 03.05.2018 

 

 

Bc. Petr Králíček v.r. 
Dne: 03.05.2018       starosta MO Pardubice VI 


