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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 55. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI  

konané dne 14.02.2022 od 15:30 hodin  

v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

Daniel Křivka 

  

Omluven:  

 

Hosté:  Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

 

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

program schůze o zprávu č. 14 „Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava části komunikace v 

ul. Kolonie“ a č. 15 „Veřejná zakázka – Sportoviště Popkovice – I etapa“. Takto rozšířený 
program byl schválen. 

 

 

Program schůze: 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 1 – 15 

 

 (5 pro) 

 

 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

Ověřovatelem zápisu 55. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

 

Zdenek Pešek  

(5 pro) 

 

 

II. Projednání předložených zpráv: 

 

 

1. Žádost o výpůjčku pozemků  
Usnesení R2022-718 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s výpůjčkou pozemků označených jako p.p.č. 1119/5 o výměře 

4.513 m2, p.p.č. 1119/12 o výměře 610 m2, p.p.č. 1119/50 o výměře 745 m2, p.p.č. 1119/48 o 

výměře 211 m2, p.p.č. 1119/49 o výměře 433 m2, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního 

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

za účelem údržby pozemků - ozdravné řezy dřevin, sekání trávy. 

(5 pro) 
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2. Žádost o výpůjčku pozemků  
Usnesení R2022-719 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s výpůjčkou pozemků označených jako p.p.č. 2/1 o výměře 

5.348 m2, p.p.č. 1 o výměře 1.544 m2, vše v k.ú. Opočínek, ve vlastnictví statutárního města 

Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, pro 

pastvu 6 ks ovcí. 

(5 pro) 

 

3. Žádost společností IMPAR SUBLIMACE a Stavby-Eda o prodej částí pozemku  
Usnesení R2022-720 

Rada MO Pardubice VI: 

a) Bere na vědomí záměr prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o 

výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města 

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

do vlastnictví společnosti IMPAR SUBLIMACE a.s., se sídlem Hradčanská 228, 

530 06 Pardubice, IČ:06830927, 

b) Bere na vědomí záměr prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o 

výměře cca 2.500 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města 

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

do vlastnictví společnosti Stavby-Eda s.r.o., se sídlem 8. května 428, 530 06 

Pardubice, IČ:08600813. 

(5 pro) 

 

4. Žádost o výpůjčku částí pozemků a o převod komunikace  
Usnesení R2022-721 

Rada MO Pardubice VI: 

a) Souhlasí s výpůjčkou částí pozemků označených jako p.p.č. 683/1 o výměře 163 

m2, p.p.č. 683/50 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního 

města Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

IČ:00274046, za účelem výstavby komunikace v rámci stavby „Výstavba 

komunikací a v lokalitě Svítkov - západ“, pro Nadaci pro rozvoj města Pardubic, 

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ:46495801.    

b) Souhlasí s převodem vybudované komunikace na částech pozemků označených 

jako p. p. č. 683/1 o výměře 163 m2, p. p. č 683/50 o výměře 1 m2, vše v k.ú. 

Svítkov, do vlastnictví statutárního města Pardubice, dle schváleného bodu II 

usnesení č. R/8009/2018. 

(5 pro) 

 

5. Žádost o výpůjčku části pozemku a o odkoupení zpevněné plochy  
Usnesení R2022-722 

Rada MO Pardubice VI: 

a) Nesouhlasí s výpůjčkou části pozemku označeného jako p.p.č. 683/1 o výměře 31 m2 v 

k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 

1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, za účelem výstavby zpevněné plochy ze zámkové 

dlažby pro žadatele.    

b) Nesouhlasí s odkoupením vybudované zpevněné plochy na části pozemku označeného 

jako p.p.č. 683/1 o výměře 31 m2 v k.ú. Svítkov, po kolaudaci, do majetku města za 

cenu 1.000,- Kč.  

(5 pro) 
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6. Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o odkup komunikace, výpůjčku, směnu a 

prodej pozemků  
Usnesení R2022-723 

Rada MO Pardubice VI: 

a) Bere na vědomí žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o výpůjčku pozemku 

označeného jako p.p.č. 279/10 o výměře 1.010 m2 a části pozemku označeného 

jako p.p.č. 279/31 o výměře 680 m2, vše v k.ú. Popkovice za účelem vybudování 

komunikace, propojení letiště se silnicí I/2 ul. Pražská, včetně možnosti propojení 

letiště s komunikací III/32228 Staré Čívice – Starý Mateřov, 

b) Bere na vědomí žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o odkoupení 

vybudované komunikace na pozemku označeném jako p.p.č. 279/10 o výměře 

1.010 m2 a na části pozemku označeném jako p.p.č. 279/31 o výměře 680 m2, vše 

v k.ú. Popkovice, po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 

cenu 1.000,- Kč,  

c) Bere na vědomí žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o prodej části pozemku 

označeného jako p.p.č. 279/31 o výměře cca 1.460 m2, pozemků označených jako 

p.p.č. 

(5 pro) 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce a přístavba RD 

čp. 598“ 
Usnesení R2022-724 

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

souhlas na stavbu „Rekonstrukce a přístavba RD čp. 598, KÚ: SVÍTKOV P.Č. st. 668“ 

pro žadatele, v zastoupení společností PD Servis Pardubice s.r.o., se sídlem Žižkova 321, 530 

06 Pardubice, IČ:46509160.  

(5 pro) 

Vypustit 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „RD“ 
Usnesení R2022-725 

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

územní a stavební řízení na stavbu „RD“ pro žadatele.  

(5 pro) 

Vypustit 

 

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

povolení na akci „ZÁZEMÍ PRO PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ AREÁL SVÍTKOV – NA 

PAŠTI, PARDUBICE SVÍTKOV DODATEČNÉ POVOLENÍ A NOVÉ UMÍSTĚNÍ 

SOUBORU STAVEB NA P.P.Č. 546/1, 546/9, 546/10, 548/2, 548/4 A 548/5 V K.Ú. 

SVÍTKOV“ 

Usnesení R2022-726 

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

územní řízení a stavební povolení na akci „ZÁZEMÍ PRO PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ AREÁL 

SVÍTKOV – NA PAŠTI, PARDUBICE SVÍTKOV DODATEČNÉ POVOLENÍ A NOVÉ 

UMÍSTĚNÍ SOUBORU STAVEB NA P.P.Č. 546/1, 546/9, 546/10, 548/2, 548/4 A 548/5 V 

K.Ú. SVÍTKOV“ pro žadatele Ing. Přemysla Krále DiS. Et DiS., Březhradská 179/11, 503 32 

Hradec Králové, IČ:01554191. 

(5 pro) 

Vypustit 
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10. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „VODOVOD ULICE JOSEFA 

POPPERA“ 

Usnesení R2022-727 

Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, 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 

„VODOVOD ULICE JOSEFA POPPERA“ uchazeči AQUASTAV 

PARDUBICE s.r.o. , Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice, IČ:27515729.  

b) ukládá OIDŽP uzavřít rámcovou smlouvu ve znění Přílohy č. 3. 

(5 pro) 

 

11. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚDRŽBA KEŘŮ ŘEZEM NA 

ÚZEMÍ MO PARDUBICE VI - 2022“ 

Rozprava 

Byl navržen text nového usnesení: 

Rada MO Pardubice VI neschvaluje na základě doporučení hodnotící komise, 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 „Údržba keřů řezem na území MO Pardubice VI - 2022“ uchazeči Vondráček-

VoPa s.r.o., Palackého 2627, 530 02 Pardubice, IČ: 25946242. Nabídka uchazeče je 

ekonomicky nepřijatelná a ukládá OIDŽP zrušit zadávací řízení. 

Usnesení R2022-728 

Rada MO Pardubice VI 

a) neschvaluje na základě doporučení hodnotící komise, 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 „Údržba keřů řezem na území MO Pardubice VI - 2022“ uchazeči Vondráček-

VoPa s.r.o., Palackého 2627, 530 02 Pardubice, IČ: 25946242. Nabídka uchazeče je 

ekonomicky nepřijatelná. 

b) ukládá OIDŽP zrušit zadávací řízení 

(5 pro) 

 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava krytů asfaltových komunikací“ 

Rozprava 

Bylo navrženo hlasovat podle bodu 1  

Usnesení R2022-729 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „Oprava krytů asfaltových komunikací“ a ukládá Odboru investic, dopravy 

a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(5 pro) 

 

13. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava krytů dlážděných komunikací“ 

Rozprava 

Bylo navrženo hlasovat podle bodu 1  

Usnesení R2022-730 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „Oprava krytů dlážděných komunikací“ a ukládá Odboru investic, dopravy 

a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(5 pro) 
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14. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava části komunikace v ul. Kolonie“ 

Rozprava 

Bylo navrženo hlasovat podle bodu 1  

Usnesení R2022-731 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „Oprava části komunikace v ul. Kolonie“ a ukládá Odboru investic, dopravy 

a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(5 pro) 

 

15. Veřejná zakázka malého rozsahu „SPORTOVIŠTĚ POPKOVICE - I.ETAPA“ 

Rozprava 

Bylo navrženo hlasovat podle bodu 1  

Usnesení R2022-732 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „SPORTOVIŠTĚ POPKOVICE –  I. ETAPA“ a ukládá Odboru 

investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(5 pro) 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:25hodin. 

 

 

Zpracoval: Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 21.02.2022, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r. 

 

 

dne: 21.02.2022 

 

 

 

dne: 21.02.2022 

 

 

                            PhDr. Petr Králíček v.r. 

                                      starosta MO Pardubice VI 


