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

 
Zápis z 64. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 

dne 24.10. 2018 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů                                                
Za ÚMO: M. Kroutilová 
Omluveni: J. Kolář  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 64. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 63. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 64. jednání R MO byla jmenována 
J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 
- probíhá stavba CS D – Hrádek 
- opraven povrch sportoviště Ohrádka 
- 3.10. konzultace se zmocněncem GDPR 
- výstup statistického radaru - měření rychlosti v ul. Pohránovská 
- 5.-6.10. volby do zastupitelstva MO a města Pardubic 
- stavby - chodník ul. Alešova, veř. prostranství Finské domy 
- dosadba keřů v ul. Bohdanečská a stromů - záliv MHD Trnová 
- 13.10. účast na 19. ročníku Raelly v režii SDH Rosice 
- petice občanů Doubravice – obslužnost MHD  
- jednání s občany ohledně situace s parkováním na Školním náměstí v Rosicích 
- rybníček Ohrazenice – nulový přítok, zbytek vody na dně 
- ŘSD protihluk. stěna Kréta – letos oprava, projektuje se nová 
- 24.10. ZŠ a MŠ Klas – zasazení stromu svobody k 100. výročí republiky 

Usnesení č.: 820/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 
2. Kontrola plnění usnesení Rady MO za 3. čtvrtletí 2018 
3. Vyhodnocení činnosti místních komisí RMO a návrh darů členům komisí za 2. pololetí 

2018 dle čl. 7 jednacího řádu 
4. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII 
5. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubice č. 9/2009 o provádění zimní údržby 

místních komunikací na území města Pardubic 
6. Aktualizace odpisového plánu 
7. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem 

umístění telekomunikačního či obdobného zařízení 
8. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 51/2018 
9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD rekonstrukce komunikace a chodníku ul. 

Mánesova včetně odstavných stání“  
10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“  
11. Návrh obsahu Zpravodaje 4/2018 

 

Usnesení č.: 821/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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1. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 
Zpracoval a překládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Rozprava:  
J. Tomšů - dotaz na smrk u zubařů v Ohrazenicích 534/2 a suchý akát u cyklostezky Poděbradská 
Usnesení č.: 822/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII zprávu schvaluje s doplněním dle rozpravy. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 3. čtvrtletí 2018 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 823/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala a schvaluje předloženou zprávu.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Vyhodnocení činnosti místních komisí RMO a návrh darů členům komisí (kromě členů 
zastupitelstva) za II. pololetí 2018 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 824/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení činnosti místních komisí a výši darů pro 
členy komisí Rady MO Pardubice VII za II. pololetí 2018 dle tabulkové části zprávy. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII 
Zpracoval a překládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 825/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.   

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
5. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních 
komunikací na území města Pardubic 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 826/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s návrhem novely Nařízení statutárního města Pardubic 
č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

6. Aktualizace odpisového plánu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018 
Zpracovala E. Zemková, KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. Do odpisového plánu byl zařazen 
nový pracovní stroj Stiga. 
Usnesení č.: 827/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje aktualizaci odpisového plánu pro rok 2018.   

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp.8 za účelem umístění 
telekomunikačního či obdobného zařízení 
Zpracovala S. Gregarová, EO a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO. 
Usnesení č.: 828/64-10/2018 
Rada MO Pardubice předloženou zprávu projednala a bere na vědomí, že do výběrového 
řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem umístění  
telekomunikačního či obdobného zařízení, které bylo vypsáno na základě vyvěšeného 
záměru schváleného usnesením Rady MO Pardubice VII č. 812/62-9/2018 dne 5.9.2018, 
se nepřihlásil žádný zájemce.   
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- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

8. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 51/2018 – rekonstrukce chodníku v ul. Alešova 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnil V. 
Čapek, starosta MO. Navýšení finančních prostředků se týkalo úprav podloží komunikace. 
Usnesení č.: 829/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 51/2018 – rekonstrukce chodníku v ulici Alešova.   

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Mánesova 
včetně odstavných stání 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnila 
J.Tomšů. 
Usnesení č.: 830/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „PD rekonstrukce 
komunikace a chodníku ul. Mánesova včetně odstavných stání“ firmu: Jiří Stránský, Staré 
Hradiště 142, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 40129942 a zároveň schvaluje přesun 
rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření č.14) ve výši Kč 150 000,-- z kapitálové 
položky odboru ŽPOD pro rok 2018 Investiční akce a opravy - Rekonstrukce komunikace 
a chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných stání – realizace, na kapitálovou položku 
Investiční akce a opravy – Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova včetně 
odstavných stání – projektová dokumentace a ukládá podat informativní zprávu o tomto 
přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu.   

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Komentářem doplnila 
J.Tomšů. 
Usnesení č.: 831/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII ruší výběrové řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
„Multifunkční sportoviště Doubravice“.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

11. Obsah zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2018 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Rozprava: 
R. Kalášek -  doplnit článek o využívání velkoobjemových kontejnerů 
Usnesení č.: 832/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2018 
s doplněním dle rozpravy.   

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 833/64-10/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1) ***  a *** žádají o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 120/4 o výměře cca 94 m2 a p.p.č. 
120/14 o výměře cca 144 m2, vše v k.ú. Trnová. 
RMO Pardubice VII souhlasí s prodejem části pozemků, které jsou již zaplocené.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2/ *** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 309 o výměře 734 m2 v k.ú. Semtín. 
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RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, požaduje zachovat pozemek jako zahradu pro městské 
byty. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

3/ Společnost Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, nabízí 
- bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 701-1183/2018 nově vzniklých pozemků označených jako 
p.p.č. 134/19 o výměře 115 m2, p.p.č. 134/20 o výměře 151 m2, p.p.č. 134/21 o výměře 536 m2,  p.p.č. 
134/22 o výměře 163 m2, p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2, p.p.č. 134/24 o výměře 414 m2, p.p.č. 134/25  
o výměře 64 m2,  p.p.č. 134/26 o výměře 92 m2, p.p.č. 134/28 o výměře 572 m2, p.p.č. 134/29 o výměře 
59 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 134/1), vše v k.ú. Ohrazenice, včetně komunikací, 
parkovacích stání, veřejného osvětlení a zeleně.  - bezúplatný převod komunikace a parkovacích stání 
vybudovaných dle geometrického plánu č. 701-1183/2018  na nově vzniklých pozemcích označených jako 
p.p.č. 134/16 o výměře 114 m2 a p.p.č. 134/17 o výměře 91 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 
134/9), vše v k.ú. Ohrazenice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
RMO Pardubice VII souhlasí s prodejem za podmínky, že veřejná zeleň bude předána dle podmínek 
projektové dokumentace. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

4/ Společnost Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, nabízí 
bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 701-1183/2018 nově vzniklých pozemků označených jako 
p.p.č. 525/2 o výměře 139 m2, p.p.č. 225/5 o výměře 8 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 
225/3) a p.p.č. 111/23 o výměře 10 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 111/10), vše v k.ú. 
Ohrazenice, včetně komunikace a veřejného osvětlení.  
RMO Pardubice VII souhlasí s prodejem za podmínky, že veřejná zeleň bude předána dle podmínek 
projektové dokumentace 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
Diskuse: 
J. Tomšů - upozorňuje na černou skládku v ul. Jožky Jabůrkové v Trnové 
J. Tomšů - křižovatka ul. Na Vrškách a Kosmonautů – špatný povrch  
R. Kalášek, J.Rejda – navrhují umístit fotopast k mostku Bazéna a v ul. Rybitevská (viz článek do 
zpravodaje o VOK) 
R. Kalášek – Doubravické domky, výstavba – dotaz na zeleň – zodpoví T. Vencl 
R. Kalášek – navrhuje zvážit umístění a digitalizaci nových vývěsek (nová výstavba) 
Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


