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

 

Zápis z 3. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 9.1. 2019 

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 3. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 2. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 3. jednání R MO byl jmenován 
F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- Jednání s firmou Synthesia, AWOS 
- Jednání s primátorem, hasičské dopravní vozidlo pro JSDH – dotace  
- Jednání s vedením SmP a.s. 
- Jednání s arciděkanem farnosti - žádost o dotaci, střecha kostel 
- Jubilantka 90 let, Trnová 
- Jednání s firmou CZSH – studie dopravního řešení u Polikliniky Trnová   
- DpmP – 3 nové spoje linky č. 17 - financování 
- Žádost občanů Ohrazenic – řešit náhradu po uzavření zubní ordinace v hotelu Trim 
- Odeslány požadavky 1. změny rozpočtu města – blokace peněz - hasičská zbrojnice 

Rozprava: 
J. Tomšů – dotaz na studii dopr. vjezdu do Nové Trnové spojené s výstavbou – odp. V. Čapek 
Usnesení č.: 28/3-1/2019 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    5 
- 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 2019 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Městského obvodu Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2018 
3. Informativní zpráva HMG příprava investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO P VII na 

rok 2019 
4. Návrh obsahu Zpravodaje č.1/2019 
5. Stanovení priorit spolupráce MO Pardubice VII a MpP na období roku 2019 
6. Návrh na vyřazení části knižního fondu knihovny v Ohrazenicích 
7. Vypsání záměru na pronájem části nebytových prostor objektu Doubravice čp. 8 
8. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4 Směrnice č. 15 – zadávací řád veřejných zakázek 
9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Multifunkční 

sportoviště Doubravice“ 
11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická“ 
12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 

komunikace v ul. Doubravická“ 
13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova 

u č.p. 256-258“ 
14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 

zpevněné plochy v ul. Pavlova u č.p. 256-258“ 
15. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch na území 

MO Pardubice VII na rok 2019 a 2020“ 
16. Návrh členů komise pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých 

ploch na území MO Pardubice VII na rok 2019 a 2020“ 
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Usnesení č.: 29/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO. 

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

 

1a. Přidělení programových dotací MO Pardubice VII pro sportovní, školské a ostatní organizace na 
rok 2019 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Programové dotace uvedl 
V. Čapek. 
Rozprava: 
Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO – snížení SDH Ohrazenice o 1 tis. u dětského dne z důvodu 
jednotné částky poskytované na dětské dny, snížení o 2 tis. u p. ***. 
Usnesení č.: 30/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou následující přidělení 
programových dotací pro rok 2019 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
VII na rok 2019 a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací podle schváleného 
vzoru: 
 

TJ Sokol Rosice (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) 
                      32 500,- 
SDH Trnová (4 akce – 2xnohejbal, požární sport, dětský den)    26 000,- 
SDH Ohrazenice (požární sport, dětský den, haloween)               19 000,- 
ZŠ Ohrazenice                     9 000,- 
SDH Doubravice (stolní tenis, karneval, dětský den, sportovní den) 
                       17 000,- 
Pardubický spolek historie železniční dopravy                 9 000,- 
Klub důchodců Ohrazenice                               5 000,- 
***                                           10 000,- 
***                                             7 000,- 

 

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 2019 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,- 
***    (historické traktory)                            10 000,- 
*** (ohrazenický sportovní víceboj)                                        7 000,- 
 

Volný čas dětí a mládeže 
ZŠ Ohrazenice                   9 000,- 
SDH Ohrazenice - dětský den 6000,-, haloween 5000,-              11 000,-    
SDH Rosice n/L                    12 000,- 
(2 akce-dětský den 6000,-, karneval 6000,-)    
SDH Doubravice                   14 000,- 
(3 akce-karneval 3000,-, dětský den 6000,-, sportovní den 5000,-)  
SDH Trnová – dětský den                   6 000,-  
  
Kultura 
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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 

 

1b. Žádosti o dotace rozpočtových prostředků MO 2019 – individuální žádosti 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Rozprava: 
Všichni radní se zúčastnili rozpravy – snížení u p. ***  – členské příspěvky nejsou předmětem dotací a 
snížení u z.s. Sportovci Ohrazenice – sjednocení podpory nových organizací. 
Usnesení č.: 31/3-1/2019 

1. Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro pana ***, ve výši 10.000,-- Kč 
s účelovým využitím na startovné ligy a turnajů, nákup míče a brankářských rukavic 
pro hráče 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 2019 na novou 
položku „Individuální dotace pro pana ***“ ve výši 10.000,-- Kč (součást rozpočtového 
opatření č.1) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu 
předkládané na jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

 

2. Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro TJ Sokol Rosice, IČO 42941768, se 
sídlem Pardubice, Generála Svobody 432, ve výši 15.000,-- Kč s účelovým využitím 
na nákup míčů, dres kompletů, sportovních souprav 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 2019 na novou položku 
„Individuální dotace pro TJ Sokol Rosice, oddíl kopané“ ve výši 15.000,-- Kč (součást 
rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při nejbližší 
změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

 

3. Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro spolek Sportovci Ohrazenice, z.s., IČO 
07368143, se sídlem Pardubice, Kollárova 25, ve výši 8.000,-- Kč s účelovým využitím 
na pronájem haly, odměnu a poplatek rozhodčí, odměny časomíra, odměny 
účastníkům (poháry) 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 
2019 na novou položku „Individuální dotace pro Sportovci Ohrazenice ve výši  
8.000,-- Kč (součást rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto přesunu podat 
informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII. 

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

 

2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 4. čtvrtletí 2018 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 32/3-1/2019 
R MO Pardubice VII projednala a schvaluje předloženou zprávu. 

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

 

3. Informativní zpráva HMG příprava investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 
Pardubice VII na rok 2019 (připravené akce z roku 2018) 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 33/3-1/2019 
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.1/2019 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Rozprava: 
F. Rais – doplní o výsledky soutěží TJ Sokol Rosice a nábor nových členů  
Usnesení č.: 34/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 1/2019.  

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

 

5. Stanovení priorit součinnosti Městského obvodu Pardubice VII a Městské policie Pardubice v roce 
2019 

Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a P. Pospíchal, velitel okrsku MpP a předkládá V. Čapek, 
starosta MO.  
Usnesení č.: 35/3-1/2019 
R MO Pardubice schvaluje priority součinnosti MO Pardubice VII a Městské policie Pardubice 
v roce 2019. 

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

 

6. Návrh na vyřazení části knižního fondu místní knihovny v Ohrazenicích 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.  
Usnesení č.: 36/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vyřazení části knižního fondu dle v této zprávy.   

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

 

7. Vypsání záměru na pronájem části nebytových prostor objektu Doubravice č.p.8 
Zpracovala S. Gregarová, odd. ekonomické a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO. Komentářem uvedl 
V. Čapek. 
Rozprava: 
F. Rais, J. Tomšů – navrhují opět min. nájemné na 800,-- Kč/měsíc 
Usnesení č.: 37/3-1/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a                                                                                           
                                                     

I. s c  h  v  a  l  u  j  e   
      záměr Městského obvodu Pardubice VII v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronajmout část nebytových prostor, 
umístěných v III. nadzemním podlaží budovy čp. 8 v Doubravicích, stojící na pozemku st. 
parcela č. 43/1, k. ú. Semtín (7747386), zapsané v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu 
vlastnictví č. 10001, dle podmínek přiloženého návrhu s tím, že minimální nájemné 
stanovuje na Kč 800,-  /měsíc + platná sazba DPH.  

II.  u  k  l  á  d  á   
    ekonomickému odboru záměr uvedený v bodě I zveřejnit. 

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

 

8. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 38/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. O-MO VII 02/2019 na zajištění 
obsluhy a výsypu odpadkových nádob (košů) a Smlouvu o poskytování služeb č. O-MO VII 
03/2019 na zajištění provádění sběru a likvidace psích exkrementů prostřednictvím speciálních 
košů umístněných na území MO Pardubice VII.  

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

 

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
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Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 39/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložených návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
„Multifunkční sportoviště Doubravice“. 

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

 

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Multifunkční 
sportoviště Doubravice“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 40/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“. 

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

 

11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace ulice 
Doubravická“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 41/3-122019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
Rekonstrukce komunikace ulice Doubravická. 

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

 

12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 
komunikace ulice Doubravická“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 42/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace ulice Doubravická“.  

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

 

13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. 
Pavlova u č.p. 256-258“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 43/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
„Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u č.p. 256-258“.  

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

 

14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 
zpevněné plochy v ul. Pavlova u č.p. 256-258“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 44/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u č.p. 256-258“. 

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

 

15. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch na 
území MO Pardubice VII na rok 2019-2020“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 45/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
„Údržba vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2019 a 2020. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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16. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Údržba 
vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2019 a 2020“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 46/3-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2019 
a 2020“. 

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

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 47/3-1/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1.Pardubický kraj žádá o bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 702-150/2018 nově vzniklého 
pozemku označeného jako p. p. č. 212/20 o výměře 32 m2 (vznik z p. p. č. 212/19)  
v k. ú. Ohrazenice. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

2.***, IČO 72944811, trvale bytem Čapkova 132, Pardubice, žádá o prodej nebo nájem pozemku 
označeného jako p.p.č. 306/4  o výměře 172 m2 v Rosice nad Labem. 
RMO Pardubice VII nedoporučuje schválení žádosti, požaduje zachovat veřejné prostranství. 

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

3.Společnost Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice, žádá o zřízení služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 7/19, p.p.č. 7/20, p.p.č. 
146/1, p.p.č. 146/5, p.p.č. 146/6, p.p.č. 200/1, p.p.č. 200/5, p.p.č. 202/1, p.p.č. 207/7, p.p.č. 207/19, p.p.č. 
207/20, p.p.č. 209, p.p.č. 210, p.p.č. 212/19, p.p.č. 213, p.p.č. 215/1, p.p.č. 221/3, vše v k.ú. Ohrazenice, 
v rozsahu geometrického plánu č. 699-058/2018 spočívající v umístění a provozování nově vybudovaného 
souboru veřejného osvětlení ve stávající trase uloženého v rámci akce „Veřejné osvětlení Pardubice – ulice 
Marie Majerové a Doubravická – oprava a modernizace“ za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

 

Diskuse, různé: 
V. Čapek – informoval o zvažovaném přidání spojů na lince č.17, informace o termínech navrhovaných 
spojů. 
 

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


