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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 28. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 22.06.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Daniel Křivka, Ing. František Socha PhD., Milan 

Hromádko 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program schůze o zprávu č. 7 „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Stavební 

úpravy pro změnu užívání stavby st. parc. č. 831/3; k. ú. Svítkov“, zprávu č. 8 “ Žádost 

společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. o výpůjčku pozemků a odkup výhyben v ul. 

Táborská“ a zprávu č. 9 - Dodatek smlouvy k pracovně lékařským službám s platností od 

1.7.2020.  Takto rozšířený program byl schválen. 
 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 27. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 9 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 26. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 27. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 28. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Milan Hromádko 
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II. Předložené zprávy: 

1. Vánoční výzdoba v MO Pardubice VI 

Usnesení R2020-370 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zajištěním vánoční výzdoby městského obvodu Pardubice VI 

v rozsahu dle cenové nabídky. 

 (5 pro) 

 

2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD na parcele p. č. 683/22, k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-371 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na parcele p. č. 683/22, k. ú. Svítkov“ pro 

žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 679/17, k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-372 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na pozemku p. č. 679/17, k. ú. Svítkov“ pro 

žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 683/48, k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-373 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 683/48, k. ú. 

Svítkov“ pro žadatele, v zastoupení Ing. Jaroslavem Vokolkem, sídlem Za Octárnou 622/10, 284 

01, Kutná Hora, IČ:71255206, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 

3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 687/6, k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-374 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na pozemku p. č. 687/6, k. ú. Svítkov“ pro 

žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 
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6. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Dětské hřiště v Lánech na Důlku“ 
Usnesení R2020-375 

Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě poptávkového řízení, v souladu s ustanovením  

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 - Zadávací řád veřejných zakázek, zadat 

VZMR „Dětské hřiště v Lánech na Důlku“ uchazeči TR ANTOŠ s. r. o., Nad Perchtou 

1631, 511 01 Trutnov, IČ:48152587, za cenu 199.011,00 bez DPH. 

b) ukládá OIDŽP odeslat objednávku vítěznému uchazeči. 

(5 pro) 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy pro změnu 

užívání stavby st. parc. č. 831/3; k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-376 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební 

povolení na akci „Stavební úpravy pro změnu užívání stavby st. parc. č. 831/3; k.ú. Svítkov“ pro 

žadatele Bc. Marka Reimanna, se sídlem Mikulovice-Blato 82, 530 02 Pardubice, IČ:69385645. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

8. Žádost společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. o výpůjčku pozemků a odkup 

výhyben v ul. Táborská 
Usnesení R2020-377 

Rada MO Pardubice VI: 

a) Souhlasí s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 22/2 o výměře 42 m2, p. p. 

č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p. p. č. 164/4 o výměře 4 m2, p. p. č. 164/7 o 

výměře 45 m2, p. p. č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Svítkov, pro společnost CZ 

STAVEBNÍ HOLDING a.s., se sídlem Kostelecká 879/59, 196 00 Praha, IČ:25917773, 

za účelem vybudování nových výhyben na stezce pro cyklisty a chodce v ul. Táborská a 

rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová.  

b) Souhlasí s vynětím pozemků označených jako p. p. č. 39/2 v k. ú. Popkovice a p. p. č. 

164/7 v k. ú. Svítkov ze zemědělského půdního fondu. 

c) Souhlasí s odkoupením vybudovaných nových výhyben na stezce pro cyklisty a chodce v 

ul. Táborská a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová na částech pozemků 

označených jako p. p. č. 22/2 o výměře 42 m2, p. p. č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k. ú. 

Popkovice, p. p. č. 164/4 o výměře 4 m2, p. p. č. 164/7 o výměře 45 m2, p. p. č. 164/64 o 

výměře 4 m2, vše v k. ú. Svítkov, po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města, za cenu 

2.000,- Kč, tedy za každou výhybnu 1.000,- Kč. 

(5 pro) 

 

9. Dodatek smlouvy k pracovně lékařským službám s platností od 1.7.2020 

Usnesení R2020-378 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s textem Dodatku č.1/2020 ke smlouvě o pracovně lékařských 

službách se subjektem  Česká preventivní s.r.o. 

(5 pro) 
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III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 28. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2020-309    Usnesení R2020-364     Usnesení R2020-366 

 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48      Usnesení R2019-233     Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262    Usnesení R2020-282     Usnesení R2020-304 

Usnesení R2020-338    Usnesení R2020-341     Usnesení R2020-342 

Usnesení R2020-353    Usnesení R2020-359     Usnesení R2020-360 

Usnesení R2020-362    Usnesení R2020-363     Usnesení R2020-365 

Usnesení R2020-367    Usnesení R2020-369 

 

 

 

 

VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 16:50 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 24.06.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Milan Hromádko v.r. 

 

 

dne: 24.06.2020 

 

 

dne: 24.06.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček  v.r. 

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


