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

 

Zápis z 22. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 3.6. 2020 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, F. Rais   
Omluveni: J. Tomšů                                           
Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 22. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 21. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 22. jednání R MO byl jmenován  
F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- jednání s fy E-brána – web. stránky MO a splnění zákonných podmínek jejich úprav 
- jednání s pí. Snopkovou a p. Jelínkem MmP- společná pietní akce města a MO v lesoparku JPT 
- dopravní komise rady města – prezentace – lávka 
- 26.5. tzv. Černý den pro obce a kraje 
- územní rozhodnutí – zdvojkolejnění trati Pce – Ros. – Stéblová 
- 27.5. – jednání s vedením města, OMI, OHA MmP, P. krajem, ŘSD, SÚS Pk, VaK, koordinace - investic 
v příštích letech 
- návštěvy jubilantů 
- instalace výstavy fotografií 
- informace tajemníka pro veřejné funkcionáře - podání průběžného oznámení za rok 2019  
Usnesení č.: 258/22-6/2020 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

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

III 
Vlastní program  

1. Kontrola plnění a aktualizace Programu rozvoje MO Pardubice VII za období 2019-2022 
2. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII na rok 2019 
3. Návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2020 
4. Návrh změny knihovního řádu, odvolání a jmenování knihovnice 
5. Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubice  

č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic 
7. Výzva k podání cenových nabídek na VZMR – Dělící ostrůvek pro chodce v Bělehradské ulici 
8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZMR – Dělící ostrůvek přechodu pro 

chodce v Bělehradské ulici  
 
Usnesení č.: 259/22-6/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program. 

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

             
1/ Kontrola plnění usnesení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na období 2019-
2022 
Zkompletovala tajemnice ÚMO z podkladů vedoucí odborů ÚMO Pardubice VII, předkládá V. Čapek. 
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové rady 
Usnesení č.: 260/22-6/2020 
Rada MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její schválení Zastupitelstvu Městského 
obvodu Pardubice VII.  

- pro:   4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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2. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice VII za rok 2019 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 261/22-6/2020 
R MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 
2019 a souhlasí: 

a) bez výhrad s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice VII za rok 2019 
b) s návrhem finančního vypořádání za rok 2019 
c) s účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice VII za rok 2019 

a ukládá předložit ji na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke 
schválení. 

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

 

3. Návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO, předkládá V. Čapek, starosta MO. Okomentovala M. Kroutilová, 
tajemnice úřadu.  
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové rady 
Usnesení č.: 262/22-6/2020 
R MO Pardubice VII souhlasí s 2. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2020 včetně změny rozpočtu sociálního fondu pro rok 2020 podle tabulkové části předložené 
zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII 
ke schválení. 

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

 

4. Aktualizace knihovního řádu místní knihovny Rosice, Ohrazenice, Doubravice 
    Odvolání a jmenování knihovnice MO Pardubice VII 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 263/22-6/2020 
R MO Pardubice VII: 

1) projednala aktualizaci Knihovního řádu místní knihovny Rosice, Ohrazenice, 
Doubravice a doporučuje její schválení Zastupitelstvu MO Pardubice VII, a to 
s účinností od 1.7.2020 

2) odvolává paní Hanu Čapkovou z pozice knihovnice Rosice s účinností ke dni 
30.6.2020 a současně jmenuje na tuto pozici paní Janu Kincovou s účinností od 
1.7.2020 

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

 

5. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, 
č. 6/2014, č. 5/2016 a č. 7/2016, č. 3/2017 a č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017 a č. 5/2018 a č. 9/2019  
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 264/22-6/2020 
R MO Pardubice VII projednala předložený návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o 
veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009,  
č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 5/2016 a č. 7/2016, 
č. 3/2017 a č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017 a č. 5/2018 a č. 9/2019 a k předložené novele nemá 
námitky. 
 pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubic  
č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 265/22-6/2020 
R MO Pardubice VII projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na 
území města Pardubic a k předložené vyhlášce nemá námitky.   
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- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na 
Bělehradské ulici 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 266/22-6/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici.  

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

 

8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Dělící ostrůvek 
přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 267/22-6/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici.   

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

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 268/22-6/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ *** žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Ohrazenice. 
RMO Pardubice VII nedoporučuje prodej z důvodu zamezení přístupu do objektu ostatním 
vlastníkům. 

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

2/ *** žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 48 m2 v k.ú. Ohrazenice za 
účelem užívání pozemku jako předzahrádka a pro umístění dřevěného přístřešku na dřevo. 
*** žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 54 m2 v k.ú. Ohrazenice  
RMO Pardubice VII nedoporučuje nájem pozemku a k prodeji části pozemku nemá námitek. 

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

3/ *** žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová. 
RMO Pardubice VII nedoporučuje prodej, souhlasí s názorem stavebního úřadu.  

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

 

Diskuse, různé: 
M. Kroutilová – informovala o poděkování hejtmana Pard. kraje pro JSDH při pomoci s rozvozem 
ochranných pomůcek v souvislosti s COVID-19 včetně možné úhrady nákladů 
R. Kalášek – pozvánka na otevírací slavnost restaurace Pod Věží v Doubravicích – 12.6. od 17,00 hodin 
J. Rejda – navrhuje zvážit umístění stojanu na kola k ohništi v Rosicích 
 

Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


