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

 

Zápis z 17. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 15.1. 2020 

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

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 17. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 16. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 17. jednání R MO byl jmenován  
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

-  jednání s projektantem a vlastníky pozemků - J. K. Tyla 
- zájemce o správcovství hřbitova v Rosicích – požadavek o zřízení pozice na SmP, a.s. 
- podnět ke svolání kolegia starostů MO s primátorem - přístupy k materiálům do RmP, ZmP 
- tříkrálová sbírka 
- jednání s občany – vyhrazená park. místa, dopravní situace ul. Ortenova 
- jednání s asistentem poslance M. Kolovratníka - možnost dotace ze SFDI – lávka 
- jednání s p. Janovským z odboru ORS MmP - možnost dotace z ITI programu - lávka 
- zahájeno společné územní a stavební řízení ul. Hradišťská – VAK a.s. 
- žádost archeologického odd. Východoč. muzea Pardubice – účast na jednáních – průzkum – stavba lávka  
Rozprava: 
J. Rejda – navýšení cen pro parkování způsobilo, že v okrajových částech města jsou auta odstavena a pro 
naše občany není místo 
Usnesení č.: 191/17-1/2020 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.  

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

III 
Vlastní program  

1. Projednání přidělení dotací schválených Zastupitelstvem MO Pardubice VII pro sportovní, školské 
a ostatní zájmové organizace na rok 2020 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Městského obvodu Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2019 
3. Informativní zpráva „HMG přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2020“ (připravené akce z roku 2019) 
4. Návrh obsahu Zpravodaje č. 1/2020 
5. Stanovení priorit spolupráce MO Pardubice VII a MpP na období roku 2020 
6. Plán činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2020 
7. Vyjádření k územnímu řízení 

Usnesení č.: 192/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program s doplněním o bod R/1 -  Oprava Odpisového 
plánu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019, R/2 - Návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: PD Rekonstrukce části MK ul. Chelčického, R/3 - Návrh členů komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „PD Rekonstrukce části MK ul. 
Chelčického, R/4 - Návrh daru pro SDH Doubravice.  

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

             
1/a Přidělení programových dotací MO Pardubice VII pro sportovní, školské a ostatní organizace na 
rok 2020 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava:  
J. Rejda – navrhuje do budoucna podmínit poskytnutí dotace účastí na úklidové akci „Ukliďme Česko“ 
Usnesení č.: 193/17-1/2020 
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RMO Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou následující přidělení 
programových dotací pro rok 2020 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
VII na rok 2020 a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací podle schváleného 
vzoru: 
TJ Sokol Rosice (3 oddíly - kopaná, tenis, stolní tenis)  29 000,- 
Klub sportu pro všechny      15 000,- 
SDH Rosice n/L (5 akcí – rosická studna, prakiáda, dětský den, karneval, autom.závod) 
         33 500,- 
SDH Trnová (4 akce – 2xnohejbal, požární sport, dětský den) 27 000,- 
SDH Ohrazenice (požární sport, dětský den, haloween)  20 000,- 
ZŠ Ohrazenice         9 000,- 
SDH Doubravice (stolní tenis, karneval, dětský den, sportovní den) 
          18 000,- 
Pardubický spolek historie železniční dopravy     9 000,- 
Klub důchodců Ohrazenice         5 000,- 
Doležal Tomáš       12 000,- 
Sportovci Ohrazenice       10 000,- 
 
a zároveň schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, 
zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části rozpočtu odboru 
Kanceláře úřadu pro rok 2020 na následující konkrétní položky dotací jednotlivým subjektům 
v souladu s důvodovou zprávou (rozpočtové opatření č. 1). 
 

Tělovýchovná činnost 
TJ Sokol Rosice (oddíly – kopaná 12000,-, tenis 7000,-, stolní tenis 10000,-)    
         29 000,- 
Klub sportu pro všechny      15 000,- 
SDH Rosice n/L        20 500,- 
(3 akce – rosická studna 9500,-, prakiáda 5000,-, automob.závod 6000,-)  
SDH Trnová         20 000,- 
(3 akce – 2xnohejbal 14000,-, požární sport 6000,-)    
SDH Ohrazenice (požární sport)       8 000,- 
SDH Doubravice (stolní tenis)        3 000,- 
Doležal Tomáš (historické traktory)     12 000,- 
Sportovci Ohrazenice (florbalové turnaje)                                       10 000,--   
                                                                                                       
Volný čas dětí a mládeže 
ZŠ Ohrazenice         9 000,- 
SDH Ohrazenice - dětský den 7000,-, haloween 5000,-  12 000,-    
SDH Rosice n/L        13 000,- 
(2 akce-dětský den 7000,-, karneval 6000,-)    
SDH Doubravice       15 000,- 
(3 akce-karneval 3000,-, dětský den 7000,-, sportovní den 5000,-)  
SDH Trnová – dětský den                                                               7 000,--                                                             
       
Kultura 
Pardubický spolek historie železniční dopravy              9 000,- 
Klub důchodců Ohrazenice        5 000,- 
 

a ukládá podat o výše provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané 
pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

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

 

1/b Žádosti o dotace z rozpočtových prostředků MO 2020 – individuální žádosti 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 194/17-1/2020 

1.RMO Pardubice VII schvaluje dotaci pro ***, ve výši 11000Kč s účelovým využitím na 
startovné ligy a turnajů, nákup míče a brankářských rukavic pro hráče a ukládá kanceláři 



3 
 

úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle schváleného vzoru a v souvislosti s tím 
schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, 
zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části rozpočtu 
odboru Kanceláře úřadu pro rok 2020 na novou položku „Individuální dotace pro *** ve 
výši 11000Kč (součást rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto přesunu podat 
informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII. 

 

2. RMO Pardubice VII schvaluje dotaci pro TJ Sokol Rosice, IČO 42941768, se sídlem 
Pardubice, Generála Svobody 432, ve výši 25000Kč s účelovým využitím na nákup 
ochranných sítí pro oddíl kopané a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí 
dotace podle schváleného vzoru a v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových 
prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti, volného času dětí a 
mládeže a kultury ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2020 na 
novou položku „Individuální dotace pro TJ Sokol Rosice, oddíl kopané“ ve výši 25000Kč 
(součást rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při 
nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 
 

3. RMO Pardubice VII schvaluje dotaci pro ***, ve výši 7000Kč s účelovým využitím na 
úhradu cen pro soutěžící občerstvení, pronájem stanů, stolů, audio techniky a nákup 
sportovního materiálu a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace 
podle schváleného vzoru a v  souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků 
z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a 
kultury ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2020 na novou 
položku „Individuální dotace pro *** ve výši 7000Kč (součást rozpočtového opatření č. 1) 
a ukládá o tomto přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na 
jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

 

4. RMO Pardubice VII schvaluje dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice (SDH 
Ohrazenice) se sídlem Generála Svobody 198, Pardubice ve výši 5000,- Kč s účelovým 
využitím na nákup cen, drobných dárků, příp. balíčků pro děti, hudební doprovod a 
ozvučení sálu, kostýmy, masky, výzdobu, helium pro akci Dětský karneval a ukládá 
kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle schváleného vzoru a 
v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace v oblasti 
tělovýchovy, zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části 
rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2020 na novou položku „Individuální dotace pro 
SDH Ohrazenice“ ve výši 5000,- Kč (součást rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto 
přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

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

 

Na jednání se dostavila J. Tomšů. 
         
2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 4. čtvrtletí 2019 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 195/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Informativní zpráva „HGM přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 
Pardubice VII na rok 2020“ (připravené akce z roku 2019) 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 196/17-1/2020 

R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.   
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- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 1/2020 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Rozprava:  
V.Čapek – zveřejnit situační plán Lávky přes slepé rameno Labe, kde bude investorem náš MO 
J. Tomšů – akce pořádaná LDN v březnu  
Usnesení č.: 197/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 1/2020 
s doplněním dle rozpravy.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Stanovení priorit součinnosti Městského obvodu Pardubice VII a Městské policie Pardubice v roce 
2020 
Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a P. Pospíchal, velitel okrsku MpP, předkládá a uvedl V. Čapek, 
starosta MO. Účast velitele okrsku MpP pana Pospíchala. 
Všichni členové RMO se zapojili do rozpravy – problémy – parkování, známky pro psy, lidé bez domova.  
Usnesení č.: 198/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje priority součinnosti MO Pardubice VII a Městské policie Pardubice 
v roce 2020 s doplněním dle rozpravy.  
 pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Návrh plánu činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2020 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. Účast všech předsedů komisí 
/popř. jejich zástupců/, p. Valenta, p. Šimek, p. Vogl, p. Šimeček. V. Čapek okomentoval plán činnosti MK, 
do zápisů uvádět skutečné problémy, komise je poradním orgánem rady.  Do MK Rosice hledat nového 
člena z Kréty.  
Usnesení č.: 199/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje plány činností místních komisí na rok 2020.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Vyjádření k územnímu řízení 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu.  
Usnesení č.: 200/17-1/2020 
R MO Pardubice VII zprávu projednala a schvaluje ji v souladu s důvodovou zprávou.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/1 Oprava Odpisového plánu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 
Zpracovala E. Zemková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 201/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje opravu odpisového plánu pro rok 2019.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/2 Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:„PDRekonstrukce části MK ul. Chelčického“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 202/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
„PD Rekonstrukce části MK ul. Chelčického“.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/3 Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „PD Rekonstrukce 
části MK ul. Chelčického“ 
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Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 203/17-1/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „PD Rekonstrukce části MK ul. Chelčického“.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/4 Návrh daru pro SDH Doubravice  
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 204/17-1/2020 
R MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její projednání při nejbližším zasedání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  1 (Kalášek) 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 205/17-1/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ *** jako vlastník pozemku označeného jako p.p.č. 111/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Ohrazenice, žádá 
statutární město Pardubice o vyjádření, zda město využije předkupního práva podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného 
pozemku ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
RMO Pardubice VII nemá námitek s nevyužitím předkupního práva. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2/ Společnost PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, žádá o  
-výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85 m2, 
vše v k.ú. Rosice nad Labem, za účelem stavebních úprav chodníku včetně přilehlé zeleně a vybudování 
sjezdu na st.p.č.  187 k.ú. Rosice nad Labem v rámci akce „Bytový dům, Generála Svobody, Rosice nad 
Labem“ 
-odkoupení stavebních úprav chodníku a sjezdu vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 
319/6 o výměře 36 m2, p.p.č. 319/17 o výměře 85 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, 
-nájem a prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 319/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, 
za účelem výstavby a užívání částí parkovacích míst k budoucímu objektu na st.p.č. 187 k.ú. Rosice nad 
Labem (nyní čp. 172) 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

3/ Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 
879/59, PSČ 19600, žádá o -výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a částí 
pozemků označených jako p.p.č. 117/21 o výměře 7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o 
výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3735 
o výměře 391 m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem rekonstrukce a 
prostorové úpravy komunikace a křižovatky a uložení dešťové kanalizace v rámci akce „Dopravní obsluha 
Polikliniky Trnová, s.r.o. a bytových domů III sestry – lokalita Pardubice-Trnová“  
- převod vybudovaných stavebních úprav komunikace a křižovatky a dešťové kanalizace na pozemku 
označené jako p.p.č. 117/14 o výměře 9 m2 a na částech pozemků označených jako p.p.č. 117/21 o výměře 
7 m2, p.p.č. 117/22 o výměře 45 m2, p.p.č. 117/27 o výměře 66 m2, p.p.č. 139/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 
140/13 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3735 o výměře 391 m2, p.p.č. 3702/1 o výměře 232 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, po kolaudaci do vlastnictví statutárního města 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

4/ Společnost POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 
09 Pardubice, žádá o směnu pozemků formou úplatných převodů: 
-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 
117/27 o výměře cca 40 m2, p.p.č. 117/22 o výměře cca 27 m2, vše v k.ú. Trnová 
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-odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře cca 54 m2, p.p.č. 117/16 o výměře cca 
118 m2, vše v k.ú. Trnová. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Z jednání RMO odešel člen RMO pan Kalášek. 
 

5/ *** žádají o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části pozemku označeného 
jako p.p.č. 131/29 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Trnová. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

6/ Statutární město Pardubice, zast. OMI MmP, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako  
p.p.č. 641/1 o výměře 236 m2 (dle PD č. 4),  
p.p.č. 614/25 o výměře 1.968 m2 (dle PD č. 5),  
p.p.č. 614/33 o výměře 101 m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem,  
p.p.č. 1109/8 o výměře 26 m2 (dle PD č. 11),  
p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 (dle PD č. 16),  
p.p.č. 749/12 o výměře 7 m2 (dle PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov,  
p.p.č. 1759/3 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, Hradec Králové, za účelem umístění stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 až 
965,0“ 
Statutární město Pardubice, žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování 
vybudovaného souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na pozemku 
označeného jako p.p.č. 525/4 v k.ú. Ohrazenice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající 
v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, 
vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami 
a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako 
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým plánem č. 
709-1357/2018. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

7/  *** žádá o prodej pozemku p.p.č. 315/2 o výměře 1.473 m2 v k.ú. Semtín nebo p.p.č. 332/7 v výměře 
9.103 m2 vše v k.ú. Rosice nad Labem. 
RMO Pardubice VII s předloženou žádostí nesouhlasí, z důvodu nesouhlasu s odprodejem 
městských lesů. 

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

 

Diskuse, různé: 
V. Čapek – informoval o výpovědi nájemce restaurace OD Doubravice 
J. Rejda – návrh na vybudování osvětlovacího tělesa – na hranici pozemků 597/1 a 598/1v k.ú. Rosice n/L 
 

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


