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

Zápis z 30. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 13.1. 2021
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, F. Rais, J. Tomšů
Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 30. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 29. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 30. jednání R MO byl jmenován
J.Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována P. Kořínková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
- oficiální otevření lávky přes Labe – svítkovský most
- kolaudace - bezpečný přechod pro chodce ul. Bělehradská
- jednání s primátorem města p. Charvátem – Lávka, zbrojnice
- předvánoční jednání s firmami a organizacemi – Awos, SK EKO, PSN, Keto Diet, TIMRA,
Auto Dryml
- úmrtí pana Vratislava Vojtíška, bývalého starosty MO VII
- jednání s občany – nesouhlas s omezením tranzit. dopravy nad 12t. z D11 do L. Bohdaneč,
požadavek zatunelování silnice 1/37 v Ohrazenicích
- fa VAK a.s. – záměr rekonstrukce řadu kanalizace v ul Poláčkova v r. 2021
- OMI MmP – smlouva s Povodím Labe s.p. – Lávka
- tříkrálová sbírka
- jednání s občany – požadavek instalace úsekového radaru v ul. J. Potůčka
Rozprava:
J. Tomšů – dotaz na jednání s primátorem, odp.V. Čapek – jednání ohledně Lávky a urychlení
výběrového řízení
Usnesení č.: 334/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty, místostarosty a tajemníka na vědomí.
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
Projednání přidělení dotací schválených Zastupitelstvem MO Pardubice VII pro sportovní,
školské a ostatní zájmové organizace na rok 2021.
Kontrola plnění usnesení Rady Městského obvodu Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2020
Informativní zpráva „HMG příprav investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO
P VII na rok 2021“ (připravené akce z roku 2020)
Návrh obsahu Zpravodaje č.1/2021
Stanovení priorit spolupráce MO Pardubice VII a MpP na období roku 2021
Informativní zpráva o projektových studiích veřejných přírodních ploch

Usnesení č.: 335/30-1/2021
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o body R/1 – Žádost firmy
Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“. R/2 – Stanovisko
k PD oplocení rodinného domu č. parc. 69 k.ú. Rosice nad Labem. R/3 Oznámení o návrhu
opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek k zahájenému řízení na
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0
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1. Přidělení programových dotací MO Pardubice VII pro sportovní, školské a ostatní organizace na
rok 2021 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII
Zpracovala a komentářem doplnila M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO
Pardubice VII
Rozprava:
Do rozpravy se zapojili všichni členové rady.
Usnesení č.: 336/30-1/2021
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou následující
přidělení programových dotací pro rok 2021 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII na rok 2021 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
33 500,(5 akcí – rosická studna, prakiáda, dětský den, karneval, autom.závod)
SDH Trnová (4 akce – 2xnohejbal, požární sport, dětský den)
26 000,SDH Ohrazenice (požární sport, dětský den)
15 000,SDH Doubravice (stolní tenis, karneval, dětský den, sportovní den)
18 000,Doležal Tomáš
12 000,S.A.O.Atleti Ohio
7 000,Klimáček Aleš
11 000,ZŠ Ohrazenice
9 000,Pardubický spolek historie železniční dopravy
9 000,Svaz důchodců ČR Ohrazenice
5 000,TAJV, z.s.
5 000,a zároveň schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace městského obvodu ve
výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2021 na následující konkrétní položky
dotací jednotlivým subjektům v souladu s důvodovou zprávou (rozpočtové opatření č. 1).
Dotace v oblasti sportu
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,S.A.O.Atleti Ohio
7 000,Klimáček Aleš
11 000,Volný čas dětí a mládeže
ZŠ Ohrazenice
9 000,SDH Ohrazenice - dětský den 7000,7 000,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
6 000,TAJV,z.s.
5 000,Kultura a ostatní zájmové činnosti
Doležal Tomáš (výstava historické traktory)
12 000,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: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 4. čtvrtletí 2020
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Zpracovala M. Kroutilová tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Usnesení č.: 337/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3. Informativní zpráva „HMG přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO P VII
na rok 2021“ (připravené akce z roku 2020)
Zpracoval: M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD
Rozprava:
R. Kalášek – dotaz na opravu hrázky rybníčka v Ohrazenicích, odp. V. Čapek – bude žádáno o
dotaci
Usnesení č.: 338/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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4. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 1/2021
Zpracovala a předkládá: M. Kroutilová, tajemnice úřadu
Rozprava:
Požadavek na doplnění informací pro občany – jubilanty.
Usnesení č.: 339/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII schvaluje schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice
VII č. 1/2021.
pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

5. Stanovení priorit součinnosti MO Pardubice VII a Městské policie Pardubice v roce 2021
Zpracovali M. Kroutilová tajemnice úřadu, Pavel Pospíchal, velitel okrsku MpP, předkládá V. Čapek,
starosta MO Pardubice VII
Usnesení č.: 340/30-1/2021

Rada MO Pardubice VII schvaluje priority součinnosti MO Pardubice VII a Městské policie
Pardubice v roce 2021.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

6. Informativní zpráva o projektových studiích veřejných přírodních ploch
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 341/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí
- pro: 5
-

proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Žádost firmy Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu
Usnesení č.: 342/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII vyslovuje nesouhlas se zapojením do kampaně „Vlajka pro Tibet“.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

R/2 Stanovisko k PD oplocení rodinného domu č. parc. 39 k.ú. Rosice nad Labem
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD
Usnesení č.: 343/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII nesouhlasí s realizací plotu dle předložené PD. Doporučuje instalaci
zrcadla a nesouhlasí s instalací flexibilních sloupků na vozovce v ul. Gen. Svobody.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0
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R/3 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
k zahájenému řízení na „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD
Usnesení č.: 344/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII nemá připomínky ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II/211 v úseku od dálnice D11 po OK Lázně Bohdaneč
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 345/30-1/2021
Rada MO Pardubice VII
a rozhodla následovně:

projednala

předloženou

žádost

o

nemovitosti

(pozemky)

1/ *****, žádá o -výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú.
Rosice nad Labem za účelem vybudování zpevněné komunikace k pozemkům v mém vlastnictví
-odkoupení vybudované zpevněné komunikace na pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o
výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, po kolaudaci, do majetku města za cenu 1.000,- Kč.
Liniové stavby dle technické mapy: elektro, sděl. vedení
Popis pozemku: travnatý pozemek - cesta, ze které je zajištěn vstup a vjezd na pozemky za RD čp.
525 a čp. 533 ul. Dukelská.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2/ *****, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 306/4 o výměře 172 m2 v k.ú. Rosice
nad Labem.
Zdůvodnění žadatele: parkovací místo pro automobil
Pozn. OMI: pozemek je dotčen žádostí p. Satrapy o jeho prodej – žádost ZmP nedoporučena
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zeleň
RMO Pardubice VII nesouhlasí s předloženou žádostí z důvodu plánu realizace parkových úprav
pozemku
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3/ Družstvo Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČO
00127876, se sídlem č.p. 206, 533 42 Živanice, souhlasí s vyjmutím pozemku označeného jako
p.p.č. 383/3 o výměře 710 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z nájemní smlouvy č. NS 1165 z důvodu
plánované investiční akce ÚMO Pardubice VII.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – informace o plánované opravě vodovodu a kanalizace v ulici Poláčkova v Ohrazenicích
J. Rejda – dotaz na možnost přidání kontejneru na papír ke kontejnerovému stání u točny MHD v Rosicích
R. Kalášek – žádost o dosypání děr na cestě do Semtína
Zapsala P. Kořínková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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