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

 
 

 

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 25.9.2019 

 
 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 12 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: J. Bohucká, O. Kovařík, J. Rychtecký 

 
I 

Zpráva ověřitelů z 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 5. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 6. zasedání Z MO byli 
jmenováni M. Hladík a J. Rejda.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Volba návrhové komise 
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi R. Kalášek  
a J. Tomšů.  
Usnesení č.: 48/6-9/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise R. Kaláška a J. Tomšů. 

- pro:    10 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

III 
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 

VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 
- akce MO „Rozloučení se školou“ v Trnové, „Sousedské posezení“ v Ohrazenicích a Rosicích, 
„Rozloučení s prázdninami“ v Ohrazenicích 
- jednání s firmou CZSH – dopravní řešení Nová Trnová 
- jednání s pí. Harišovou z MmP – dotační možnosti JSDH, zbrojnice, vozidlo, lávka, komunitní 
centrum, vodní plochy, dešťovka 
- jednání s MP - objízdné trasy v MO – dohled, funkčnost kamer na hřištích, krádeže na hřbitově, 
parkování ul. Hradišťská, Pištorova, Školní náměstí, autovraky, situace ul. Legionářská 
- 24.7. zasedání RMO – knižní fond, vypsání výběrových řízení ul. Mánesova, J. K. Tyla, P. 
Holého, Semtínská, Bělehradská 
- dopis s výzvou pro Synthesii - dodržování dopravních předpisů jejich zaměstnanci 
- jednání na MěÚ Kolín – webové stránky a mobilní aplikace pro veřejnost  
- jednání s p. Ptáčkem OHA MmP -  cyklodoprava v MO – možnosti 
- lávka - závěrečné verze smluv s Povodím Labe, materiály do pozemkové komise a Rady města 
Pardubic, doplnění materiálů do projektové dokumentace, chybějící vyjádření, možnost 
sloučeného územního a stavebního řízení, financování 
- jednání s Povodím Labe – čištění Velké Strouhy v k.ú. Semtín 
21.8. zasedání RMO – stav objektů ve správě MO, výběrové řízení - nákup osobního automobilu, 
chodníky Doubravická a Dukelská 
- umístění nových sirén v rámci obvodu, investice firmy Synthesia 
- studium a následná jednání  k návrhu nové OZV Statut města 
- jednání starostů obcí a zástupců SÚS Pk, ŘSD a zhotovitelů - obslužné komunikace pro stavbu 
R/35 
- akce: SHD Ohrazenice – závody, SDH Rosice - prakiáda 
- 11.9. zasedání RMO – změna rozpočtu, investiční akce, odpadové hospodářství, nájemní 
smlouva - byt, výběrové řízení (PD) ul. Dvořákova, Arbesova, Pištorova  



2 
 

- jednání s pí. Kavalírovou OHA MmP - možnosti umístění zbrojnice v Rosicích 
- jednání s investorem RD Obora Doubravice, dopravní řešení 
- jednání s p. Kopeckým SmP – výlepové a reklamní plochy, hřbitov Rosice, veřejné osvětlení ul. 
Mánesova a Výzkumná 
- nový zabezpečovací systém v budově ÚMO 
- nabídka výsadeb stromů od firmy Atrium Palác Pardubice – ul. Trnovská 
- 25.9. zasedání RMO – statut, výběrové řízení -  PD  P. Holého, J. K.Tyla, Semtínská, Bělehradská 
- návštěva jubilantů 90 a 95 let 
- uzavření mostu na Svítkov od 14.10. do 6.12.2019 
 

Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na dotace, odp. V. Čapek (nákup hasičského auta, has. zbrojnice, vodní plochy, lávka, 
komunitní centrum, has. obleky, dešťovka) 
M. Hladík – dotaz na umístění hasičské zbrojnice v Rosicích, odp. V. Čapek možnost umístění je za 
Březinkou, u točny v Rybitevské, areál Sokola – všechny lokality mají nějaký problém 
F.Rais – pozemek Sokola by byl malý pro hasičskou zbrojnici, lépe by bylo umístit tam komunitní centrum 
J. Rejda – doporučuje vyhlásit rozhlasem uzavření Svítkovského mostu 
Usnesení č.: 49/6-9/2019 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    10 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

IV 
Vlastní program 

V. Čapek – navrhuji doplnit program o bod 6 - Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené 
kontroly 
 

1. Návrh třetí změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2019 
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2019 
3. Informativní zpráva o investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII 

na rok 2019 
4. Návrh daru na dofinancování projektu obnovy střechy kostela v Rosicích  
5. Návrh obecně závazné vyhlášky č.**/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále 

jen „Statut“) 
6. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 

 

Usnesení č.: 50/6-9/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 6. jednání Z MO s doplněním bodu 6 -  Zápis 
Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly. 

- pro:     10 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

  
1. Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál  –  dotaz na VZ ul. Mánesova ohledně navýšení ceny a využití stávajících žulových obrub 
M. Černík – dotaz na vánoční strom v Trnové, odp. T. Vencl, ved. ŽPOD - bude ještě letos 
 

Na jednání ZMO se dostavila členka ZMO paní Fraňková. 
 

Usnesení č.: 51/6-9/2019 
Z MO Pardubice VII  

1. schvaluje 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 podle 
tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č. 6) 

2. bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření rady dle předložené zprávy 
- pro:     11 
- proti:   0  
- zdrž.:  0 
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2. Vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII za 1. pololetí 2019 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 52/6-9/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII včetně rozpočtu sociálního fondu za 1. pololetí 2019. 

- pro:     11 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2019 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava: 
M. Černík – dotaz na ohniště v Doubravicích, odp. R. Kalášek 
V. Košťál – dotaz na kontejnerové stání v ul. Školská, odp. V. Čapek 
Usnesení č.: 53/6-9/2019 
ZMO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:     11 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh daru na dofinancování projektu obnovy střechy kostela v Rosicích 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá a okomentoval V. Čapek. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava:  
Zapojili se členové ZMO p. Košťál, p. Kalášek. 
Usnesení č.: 54/6-9/2019 
ZMO Pardubice VII schvaluje: 

a) v souladu s důvodovou zprávou poskytnutí peněžitého daru pro Římskokatolickou 
farnost Rosice nad Labem ve výši 64tis. Kč s účelem dofinancování projektové 
dokumentace obnovy střechy nemovité kulturní památky kostela sv. Václava 
v Rosicích nad Labem 

b) schvaluje doplnění návrhu 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 
pro rok 2019 (rozpočtové opatření č.6) o přesun prostředků ve výši Kč 64.000,-- 
z běžné rezervy rozpočtu pro 2019 na novou výdajovou položku rozpočtu 
Kanceláře úřadu pro rok 2019 Dar Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem. 

- pro:     8 
- proti:   2 (Košťál, Černík) 
- zdrž.:  1 (Holická) 

 

Na jednání ZMO se dostavil člen ZMO pan Prokůpek. 
 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky č.**/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále též 

„Statut“) 

Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, R. Hančová, ved. EO, T. Vencl, ved. ŽPOD, předkládá  
a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. Jedná se o 4 připomínky, ostatní návrh OZV lze akceptovat. 
Rozprava: 
V. Košťál – navrhuje, aby o každém bodu navrženého usnesení bylo hlasováno zvlášť.  
 

Usnesení č.: 55/6-9/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje, aby hlasování proběhlo o jednotlivých bodech navrženého 
usnesení zvlášť. 

- pro:      5 
- proti:   6 (Čapek, Tomšů, Kalášek, Rejda, Rais, Holická) 
- zdrž.:  1 (Prokůpek) 

Usnesení nebylo přijato.  
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V. Čapek – žádám návrhovou komisi o předložení původního usnesení 
 

Usnesení č.: 56/6-9/2019 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII  
1. p r o j e d n a l o 

návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve 
verzi upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 a  

2. s o u h l a s í 
s jejím zněním s těmito připomínkami:         

a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje 
tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně 
do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 
vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento 
bod v původním znění, 

d) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě 
záměru města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má 
městský obvod, do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání“. 
- pro:     9 
- proti:   1 (Košťál) 
- zdrž.:  2 (Fuchsa, Fraňková) 

 

6. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Košťál, předseda kontrolní výboru. 
Usnesení č.: 57/6-9/2019 
ZMO Pardubice VII bere na vědomí provedení a výsledek kontroly Kontrolního výboru č. 
3/2019. 

- pro:     12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

Diskuse: 

V. Košťál – informoval o tom, že plán rozvoje MO Pardubice VI neobsahuje informaci o spojovací stezce 
mezi lávkami přes Labe, o které na minulém zasedání ZMO Pardubice VII hovořil starosta MO VI p. 
Králíček 
V. Košťál – žádá umístit kontejnerové stání na sklo na Krétě – odp. T. Vencl, bude umístěno 
V. Košťál – dotaz na cvičiště pro psy v ul. Za Školou – odp. V. Čapek, případné řešení aktualizací programu 
rozvoje 
 
 

Jednání ukončeno v 17,30 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 
 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
              J. Rejda                                                                     M. Hladík     
 
Starosta MO: …………………………. 


