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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 23. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 02.03.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Milan Hromádko, Daniel Křivka (příchod 16:34), Ing. 

František Socha PhD. 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program schůze o zprávu č. 32 „Návrh komise pro kulturu, sport a školství MO Pardubice VI 

na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2020 žadatelům – 

doplnění“. Takto rozšířený program byl schválen. 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 22. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 32 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 22. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 22. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 23. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Zdeněk Pešek 

 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „11010-

088514 - RVDSL9915_C_E_SCIV41 _NDN“ 

Usnesení R2020-288 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas na akci „11010-088514 - RVDSL9915_C_E_SCIV41 _NDN“ pro žadatele Ing. Lenku 

Bláhovou, se sídlem 582 32 Lipnice nad Sázavou 80, IČ: 61212407. 

(4 pro) 

Vypustit 
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2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, Lány 

na Důlku k.č.1074/93 - nn, knn“ 

Usnesení R2020-289 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas na akci „Pce, Lány na Důlku k.č.1074/93 - nn, knn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

(4 pro) 

Vypustit 

3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 679/1 v k. ú. Svítkov“ 

Usnesení R2020-290 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 679/1 v k. ú. Svítkov“ 

pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba RD včetně napojení v Pardubicích - Svítkov“ 
Usnesení R2020-291 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD včetně napojení v Pardubicích - Svítkov“ pro 

žadatele, v zastoupení Michalem Tereskou, se sídlem Dr. Jana Malíka 805, 537 01 Chrudim, 

IČ:68265352 za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení na akci 

„Rodinný dům na parcele p. č. 680/19, Svítkov“ 
Usnesení R2020-292 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

řízení a stavební řízení na akci „Rodinný dům na parcele p.č. 680/19, Svítkov“ pro žadatele, 

v zastoupení podnikatelem Janem Danešem, se sídlem Podlesí 71, 534 01 Holice, IČ:02514303 

za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a 

odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (4 pro) 

Vypustit 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení 

na akci „Rodinný dům a garáž vč. zpevněných ploch a inženýrských sítí na parc. č. 683/30 

Pardubice - Svítkov“ 

Usnesení R2020-293 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

řízení a stavební řízení na akci „Rodinný dům a garáž vč. zpevněných ploch a inženýrských sítí 

na parc. č. 683/30 Pardubice - Svítkov“ pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby 

o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 
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7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení 

na akci „Sklad zahradního nářadí u R. D. Pardubice – Svítkov, Dlouhá 725“ 

Usnesení R2020-294 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené 

územní a stavební řízení na akci „Sklad zahradního nářadí u R. D. Pardubice – Svítkov, Dlouhá 

725“ pro žadatele. 

(4 pro) 

Vypustit 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné stavební povolení a územní 

rozhodnutí na akci „Zásobování technickými plyny areálu Panasonic Automotive Systems 

Czech, s.r.o.“ 
Usnesení R2020-295 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

stavební povolení a územní rozhodnutí na akci „Zásobování technickými plyny areálu Panasonic 

Automotive Systems Czech, s.r.o.“ pro žadatele podnikající fyzickou osobu Ivanu Votavovou, 

se sídlem Podhumenská 62, 530 02 Pardubice – Staročernsko, IČ:72956372.   

(4 pro) 

Vypustit 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba rodinného domu, na poz. 680/4, k. ú.: Svítkov“  
Usnesení R2020-296 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu, na poz. 680/4, k. ú.: Svítkov“ 

pro žadatele, v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 

Praha, IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 

tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba rodinného domu na poz. č. 680/5, k. ú.: Svítkov“ 

Usnesení R2020-297 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na poz. č. 680/5, k. ú.: Svítkov“ 

pro žadatele, v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba RD na poz. 683/21, k. ú.: Svítkov“ 

Usnesení R2020-298 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD na poz. 683/21, k. ú.: Svítkov“ pro žadatele, 

v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 
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12. Žádost Krajské knihovny v Pardubicích o poskytnutí dotace na nákup literatury 

do výměnného fondu 

Usnesení R2020-299 

Rada MO Pardubice VI ponechává příspěvek na nákup literatury do výměnného fondu 

v současné výši, tj. 2,00 Kč /obyvatel obce /rok. 

(4 pro) 

13. Žádost o nájem částí pozemku 
Návrh usnesení  

Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem části p. p. č. 1105/13 o výměře 18 m2 v k. ú. Svítkov, 

ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

IČ:00274046, pro žadatele, za účelem umístění plechové garáže.  

(4 proti) 

(p.Králíček,Pešek,Socha,Hromádko) 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

14. Žádost o prodej a výpůjčku částí pozemků odkup sjezdu 
Usnesení R2020-300 

Rada MO Pardubice VI  

a) souhlasí s prodejem části p. p. č. 693/6 o výměře 670 m2 v k. ú. Staré Čívice, 

ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele,  

b) souhlasí s výpůjčkou části p. p. č. 693/6 o výměře 494 m2 v k. ú. Staré Čívice, 

ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, 

c) souhlasí s odkupem vybudovaného sjezdu na části p. p. č. 1212/1 o výměře 96 m2 v k. ú. 

Staré Čívice, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 

530 21 Pardubice, IČ:00274046. 

(4 pro) 

15. Návrh na vyřazení majetku 

Usnesení R2020-301 

Rada MO Pardubice VI schvaluje vyřazení nepoužitelného movitého majetku dle vnitřního 

předpisu č. 17 – Zásady pro nakládání s majetkem Statutárního města Pardubice, který je svěřen 

do správy MO Pardubice VI. 

(4 pro) 

16. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba rodinného domu, na poz. 680/39, k. ú.: Svítkov“  
Usnesení R2020-302 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu, na poz. 680/39, k. ú.: Svítkov“ 

pro žadatele, v zastoupení společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČ:03777529, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 
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17. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba RD Svítkov p. č. 680/7“  
Usnesení R2020-303 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD Svítkov p. č. 680/7“ pro žadatele, 

za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět 

a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(4 pro) 

Vypustit 

18. Žádost o výpověď ze smlouvy o výpůjčce pro SK Popkovice 
Usnesení R2020-304 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s výpovědí smlouvy o výpůjčce pozemků st. p. č. 143 o výměře 

349 m2, p. p. č. 6/1 o výměře 3 731 m2, p. p. č. 6/2 o výměře 4 106 m2 a p. p. č. 22/1 o výměře 

2 784 m2 v k. ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, uzavřené se spolkem Sportovní klub Popkovice, 

se sídlem Pardubice-Popkovice,530 06 Pardubice, IČ:15049540, z důvodu plánované investiční 

akce Sportoviště Popkovice a důvodu užívání pozemků v rozporu se smlouvou.  

(4 pro) 

19. Žádost o změnu výpovědní doby výpůjčky pozemku pro WRC Pardubice 
Usnesení R2020-305 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnou výpovědní doby ve smlouvě o výpůjčce na p. p. č. 

22/2 o výměře 3 460 m2 v k. ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, uzavřené se společností WRC 

PARDUBICE, se sídlem Pražská 4, 530 06 Pardubice, IČ:75146789, a to z 6 měsíců na 1 měsíc.  

(4 pro) 

20. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k akci „Metropolitní 

optická síť – Staré Čívice“ 

Usnesení R2020-306 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

řízení k akci„Metropolitní optická síť – Staré Čívice“ pro žadatele společnost astalon s.r.o., 

se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ:27542009. 

 (4 pro) 

Vypustit 

21. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba rodinného domu, sjezdu, přípojek sítí a oplocení“  
Usnesení R2020-307 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu, sjezdu, přípojek sítí a oplocení“ 

pro žadatele, v zastoupení společností Atelier Novotná s.r.o. se sídlem 530 02, Jezbořice 113, 

IČ:28785550, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (4 pro) 

Vypustit 

p. Křivka příchod 16,34 
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22. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby 

na akci „Novostavba rodinného domu, sjezdu, přípojek sítí a oplocení“  
Usnesení R2020-308 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu, sjezdu, přípojek sítí a oplocení“ 

pro žadatele, v zastoupení společností Atelier Novotná s.r.o. se sídlem 530 02, Jezbořice 113, 

IČ:28785550, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

 (5 pro) 

Vypustit 

23. Návrh novely Nařízení o placeném stání na místních komunikacích na území města 

Pardubic 
Usnesení R2020-309 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí návrh Nařízení č. X/2020, kterým se mění Nařízení 

statutárního města Pardubic č. 1/2014 o placeném státní na místních komunikacích na území 

města Pardubic, ve znění nařízení č. 2/2016, č. 6/2016, č. 2/2017, č. 1/2019 a č. 5/2019 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 (5 pro) 

24. Žádost spolku Lungta - vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10.03.2020 na budově úřadu 

či na jiném místě 
Návrh usnesení  

Rada MO Pardubice VI souhlasí s připojením MO Pardubice VI ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 (1 proti – p. Socha) 

(4 se zdrželi – p. Králíček,Hromádko,Pešek,Křivka) 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO  

25. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Zajištění stromů, jejich výsadba 

a následná péče“ 

Usnesení R2020-310 

Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě poptávkového řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 - Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„Zajištění stromů, jejich výsadba a následná péče“ uchazeči Zahradní architektura  

Pardubice, s. r. o., Barchov 30, 500 02 Pardubice, IČ:26007088, za cenu 181.910,00 bez 

DPH. 

b) ukládá OIDŽP odeslat objednávku vítěznému uchazeči. 

(5 pro) 

26. Veřejná zakázka malého rozsahu: „LIKVIDACE PLEVELŮ ROSTOUCÍCH 

V CHODNÍCÍCH - 2020“ 
Usnesení R2020-311 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Likvidace plevelů rostoucích v chodnících - 2020“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, 

investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 (5 pro) 
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27. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení 

na akci „Stavební úpravy RD s podkrovní vestavbou“  
Usnesení R2020-312 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené 

územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy RD s podkrovní vestavbou“ pro žadatele, 

v zastoupení podnikatelem Matějem Machačem, se sídlem Nádražní 456/73, 691 41 Břeclav, 

IČ:76675190. 

(5 pro) 

Vypustit 

28. Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE 

VI - 2020“ 

Usnesení R2020-313 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Údržba zeleně na území MO Pardubice VI - 2020“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, 

investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 (5 pro) 

29. II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 

Usnesení R2020-314 

Rada MO Pardubice VI schvaluje II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 (5 pro) 

30. Program VII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI 

Rozprava: 

p. Křivka – navrhl rozšířit program o zprávu – Žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH 

Staré Čívice a hlasovat dle bodu 2 

Usnesení R2020-315 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí program VII. zasedání ZMO Pardubice VI navržený 

v přiložené důvodové zprávě, s níže uvedeným doplněním programu: 

- Žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH Staré Čívice – předkladatel Daniel Křivka 

 (5 pro) 

 

31. Čerpání finančních prostředků z kap. 34 – Kultura, pol. Akce organizované ÚMO 

Pardubice VI 
Usnesení R2020-316 

Rada MO Pardubice VI schvaluje čerpání finančních prostředků na zajištění organizačních 

činností spojených s pořádáním kulturní akce „6. ples městského obvodu“ dne 27.03.2020 do 

výše 40,0 tis. Kč. 

 (5 pro) 

32. Návrh komise pro kulturu, sport a školství MO Pardubice VI na rozdělení finančních 

prostředků z rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2020 žadatelům – doplnění  

Usnesení R2020-317 

Rada MO Pardubice VI schvaluje doplnění rozdělení finančních prostředků na akce předložené 

žadateli dle návrhu komise pro kulturu, sport a školství MO Pardubice VI o 6.000,00 Kč pro 

HBC Svítkov Stars. 

(5 pro) 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 22. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 
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IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2019-193      Usnesení R2020-265    

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2018-1029 Usnesení R2019-48              Usnesení R2019-95 

Usnesení R2019-204  Usnesení R2019-217              Usnesení R2019-222 

Usnesení R2019-230  Usnesení R2019-231   Usnesení R2019-232  

Usnesení R2019-233  Usnesení R2019-240              Usnesení R2019-241 

Usnesení R2020-255  Usnesení R2020-262              Usnesení R2020-263 

Usnesení R2020-264  Usnesení R2020-276  Usnesení R2020-278 

Usnesení R2020-279  Usnesení R2020-280   Usnesení R2020-281  

Usnesení R2019-282  Usnesení R2019-285              Usnesení R2019-287 

 

 

 

 

VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 18:00 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 04.03.2020 všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r. 

 

dne: 05.03.2020 

 

 

 

                                                                                                           PhDr. Petr Králíček  v.r. 

dne: 05.03.2020                                starosta MO Pardubice VI 


