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

Zápis z 12. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 11.9. 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 12. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis ze 11. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 12. jednání R MO byl jmenován F.
Rais. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
- studium a následné reakce na návrh nového Statutu města (kolegium starostů a jednání tajemníků)
- návštěvy jubilantů 90 let v Rosicích a Doubravicích
- 27.8. projednání odstranění stavby s firmou PSN
- 27.8. účast na KPR (lávka)
- 28.8. SÚ MmP žádost o územní rozhodnutí – lávka
- 30.8. jednání na ÚMO VI financování lávek a komunikace
- 2.9. zahájení školního roku ZŠ Ohrazenice
- jednání s občany – parkování na Školním náměstí (dopis ZŠ Klas), krádeže na hřbitově
- 3.9. jednání SÚS Pk, ŘSD, starostové obcí - obslužné komunikace stavby R/35
- 4.9. kolegium starostů - statut
- 6.9. silniční veletrh Doubravice
- jednání s p. Sodomkem – lávka finance ze SFDI - situace
- 6.9. dětský den Rozloučení s prázdninami na Ohrádce v Ohrazenicích
- 7.9. hasičské závody v Ohrazenicích
- 8.9. Sousedské posezení v Rosicích (dechová hudba)
- 11.9. novela statutu – společné jednání starostů a tajemníků MO
Usnesení č.: 142/12-9/2019
Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty a tajemníka.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program

1. Návrh třetí změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2019
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2019
3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na
rok 2019
4. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za 1. pol. 2019
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v OD Ohrazenice
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ***/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále jen
„Statut“) – staženo
7. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: „Nákup automobilu Škoda Scala pro Městský obvod
Pardubice VII“
8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
1. PD rekonstrukce části komunikace mezi ul. Dvořákova – Smetanova
2. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy
3. PD rekonstrukce chodníku v ul. Pištorova proti točně
Diskuse, různé
V. Čapek – přeřazuji bod 7 na konec jednání RMO a požaduji doplnit bod R/1 – žádost o dar
Usnesení č.: 143/12-9/2019
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R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání, s tím že bod 7 se přesouvá na konec
jednání rady a s doplněním o bod R/1 – Žádost o dar na pořádání sportovní akce pro poslední
ročník předškoláků a první ročník školáků v Ohrazenicích.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

1. Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO.
Usnesení č.: 144/12-9/2019
R MO Pardubice VII souhlasí s 3. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok
2019 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2019
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá V. Čapek, starosta MO.
Usnesení č.: 145/12-9/2019
R MO Pardubice VII souhlasí s vyhodnocením plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII
za 1. pololetí 2019 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2019 a ukládá předložit ho na
nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII.
-

pro: 5
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, předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 146/12-9/2019

R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

4. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za 1. pol. 2019
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 147/12-9/2019
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v OD Ohrazenice
Zpracovala S. Gregarová, ek. odbor, předkládá R. Hančová, ved. EO, uvedl a okomentoval V. Čapek,
starosta MO.
Usnesení č.: 148/12-9/2019
R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
o nájmu bytu s ***, na nájem bytu č. 2 v druhém nadzemním podlaží v ul. Semtínská 42
v Pardubicích, která byla uzavřena na dobu určitou, a to od 3. 11. 2015 do 2. 5. 2016, ve znění
dodatků č. 1-4, kterými byla doba nájmu opakovaně prodloužena, naposledy do 2.11.2019, tak,
že dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 2. 11. 2020 za stávajících podmínek.
Aktuální výše nájemného činí 8.456,00 Kč měsíčně a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu
jsou stanoveny v souladu se zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Složená
jistota ve výši 24.000,00 Kč zůstane zachována.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

6. Návrh obecné závazné vyhlášky č. ***/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic
Zpráva byla stažena z programu.
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7. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: „Nákup automobilu Škoda Scala pro Městský obvod
Pardubice VII“
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD, uvedla a okomentovala
J. Tomšů.
Usnesení č.: 149/12-9/2019
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Nákup automobilu Škoda Scala
pro Městský obvod Pardubice VII“ firmu: AUTO DRYML, a.s., Generála Svobody 658, 533 51
Pardubice.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
1. PD rekonstrukce části komunikace mezi ul. Dvořákova – Smetanova
2. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy
3. PD rekonstrukce chodníku v ul. Pištorova proti točně
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 150/12-9/2019
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
1. PD rekonstrukce části komunikace mezi ul. Dvořákova – Smetanova
2. PD rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy
3. PD rekonstrukce chodníku v ul. Pištorova proti točně
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Žádost o dar na pořádání sportovní akce pro poslední ročník předškoláků a první ročník školáků
v Ohrazenicích.
Uvedl V. Čapek, starosta MO. Žádost o dar ve výši 5tis. Kč podala Okresní rada Asociace školních
sportovních klubů Pardubice na akci sportovní dopoledne na hřišti fotbalového areálu v Ohrazenicích.
Usnesení č.: 151/12-9/2019
Rada MO Pardubice VII schvaluje poskytnutí daru pro Okresní radu Asociace školních
sportovních klubů Pardubice, se sídlem L.Matury 856, Pardubice, IČO 75149109, ve výši 5000Kč
s využitím pro občerstvení dětem a pronájem atrakcí apod. a ukládá kanceláři úřadu uzavřít
smlouvu o poskytnutí daru a v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků
z položky Rezerva Rady MO Pardubice VII ve výdajové části rozpočtu ekonomického odboru pro
rok 2019 na novou položku „Dar AŠSK“ ve výši 5000Kč (rozpočtové opatření č. 5) a ukládá o
tomto přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu Zastupitelstva MO Pardubice VII.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 152/12-9/2019
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)
a rozhodla následovně:
1/ *** žádá o prodej dle geometrického plánu č. 1777-1/2019 nově vzniklého pozemku označeného jako
st.p.č.1717 o výměře 2 m2 (vznik z p.p.č. 599/5) v k.ú. Rosice nad Labem.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2/ *** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/161 o výměře 124 m2 v k.ú. Trnová.
RMO Pardubice VII s žádostí nesouhlasí, požaduje zachovat současný stav.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3/ *** žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části p.p.č. 131/29 o výměře
cca 111 m2, vše v k.ú. Trnová.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0
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4/ *** žádá o nájem pozemku označeného jako p.p.č. 114/64 o výměře 54 m2 v k.ú. Trnová za účelem
užívání pozemku jako zahrada u rodinného domu na p.p.č. 114/12 v k.ú. Trnová.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek a ve věci obslužnosti ke sp.č. 247 doporučuje
oslovit sousední majitele sp.č. 246 a 642(garáže).
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – informoval o záměru umístění výlepní plochy SmP, a.s. v ul. Poděbradská – členové RMO
vyslovili souhlas
R. Kalášek – u zastávky MHD č. 3 u Globusu směr Lázně Bohdaneč je rozebraná dlažba
J. Tomšů – ul. Bohdanečská u čp. 42 propad v komunikaci
J. Tomšů – v ul. Legionářská žádá o dohled MpP
Zapsala T. Maršálková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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