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

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII (dále
jen Z MO), které se konalo dne 30. 5. 2018
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: L. Bachura, P. Franc, R. Kalášek
I

Zpráva ověřitelů z 19. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování
ověřitelů zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování
zapisovatele
Zápis z 19. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 20. zasedání Z MO byli
jmenováni O. Kovařík a M. Pokorný. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská, pracovnice KÚ.

II
Volba návrhové komise
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi V. Košťál a
D. Rodr.

Usnesení č.: 170/20-5/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise V. Košťála a D. Rodra.
-

pro: 12
proti: 0
zdrž.: 0

III
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice
VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII
- konkurzní řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Ohrazenice – p. Stejskal
29. 3. – otevřena ordinace společnosti Moje ambulance a.s. – Palackého třída
- seče MO – údržba zeleně – vysoutěžená firma požadovala odstoupení od smlouvy, došlo k dohodě
- písemná žádost o vyjádření obec Srch – zápis ze zastupitelstva obce
- bývalá CESA v Trnové – nový majitel
- akce Ukliďme Česko – velká účast dobrovolníků
- úprava projektové dokumentace hasičská zbrojnice v Rosicích – volební místnost
11. 4. – 56. RMO – plán údržby zeleně, fungování knihoven, agenda VHP, výnosy z objektů MO,
vypsána výběrová řízení – bezbariérové úpravy ÚMO a technický dozor investora
- audit hospodaření MO Pardubického kraje bez nedostatků
- hlášené škody způsobené nutriemi v Ohrazenicích
- Městské policie – akce Besip – přesunuto z Gen. Svobody na přechod ul. Okrajová
- zahájení sezóny železničního muzea v Rosicích
- točna MHD Ohrazenice – nový přístřešek
9.5. – 57. RMO – 2. změna rozpočtu, komplexní vyhodnocení 2017, individuální dotace, vyjádření
k OZV o místním poplatku za povolení vjezdů a za užívání veř. prostranství, vyhlášení záměru zadat
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Pardubice – Přelouč
- branný závod Battlefield – v lesoparku JPT
- hasičské závody a sportovní dny
- k nahlédnutí vizualizace „Dopravní uzel Pardubice“ – přístav, železnice, letiště, obchvaty atd.
- otevření ordinace praktického lékaře MUDr. Horáčka (po MUDr. Kotáskovi)
- informace od České pošty s.p. – Rosice – změna na pošta partners
- Městská policie – výstupy z úsekového radaru
- spalovna Rybitví – ministr životního prostředí zrušil stanovisko ministerstva životního prostředí ze dne
12.9.2016, ve věci je svoláno jednání na červen 2018
- výstavba v Doubravicích – jednání s investorem
30.5. – 58. RMO–výběrové řízení na revitalizaci veř. prostor ve finských domech a opravy cest frézinkem
Diskuse:
J. Chvojka – dotaz na fungování pošty partners – odp. V. Čapek – bude ve věci jednáno.
J. Chvojka – neplánuje se výjezd z Doubravic na Srch – odp. V. Čapek – není v plánu.
J. Rejda – nové informace o spalovně – odp. V. Čapek – 6.6.2018 je ve věci plánované jednání.
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Usnesení č.: 171/20-5/2018
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 12
proti: 0
zdrž.: 0

IV
Vlastní program
1. Návrh druhé změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018
2. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2018
3. Návrh názvu nové ulice v Ohrazenicích
4. Návrh novely Knihovního řádu knihoven MO Pardubice VII
Diskuse, různé

Usnesení č.: 172/20-5/2018
Z MO Pardubice VII schvaluje program 20. jednání Z MO dle předloženého návrhu
-

pro: 12
proti: 0
zdrž.: 0

1. Návrh druhé změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. EO a předládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu projednal a
doporučuje ke schválení.
Rozprava:
V. Košťál – dotaz na přemístění herních prvků a zpevněnou plochu DH na sportovišti v Doubravicích –
odp. T. Vencl – jedná se o vydláždění plochy a obrubníky.
V. Košťál – dotaz na vybudování toalet TOI. Nevyjde koupě levněji, než pronájem – odp. M. Kroutilová
– pronájem je z hlediska provozu výhodnější, je zajištěn vývoz i čistění, ale hlavně jde o zkušební režim.
V. Košťál – proč se neuvažuje o umístění TOI toalet i v Rosicích – odp. V. Čapek – podněty máme
z těchto dvou lokalit (lesopark v Trnové a v Ohrazenicích) z důvodu velké návštěvnosti, a když se
osvědčí, umístíme i do Rosic a Doubravic na hřiště.
V. Košťál – dotaz na obrusy – odp. V. Čapek – cena je za odbagrování, navezení frézinku a uválcování.
V. Košťál – kdo navrhoval opravu ul. Mánesova, jsou ulice v horším stavu – odp. V. Čapek – je zařazena
v programu rozvoje, je ve špatném stavu a řešeno bude i parkování u zdravotního zařízení.
V. Košťál – dotaz na rozšíření studie Zóna 30 v Trnové – odp. V. Čapek – jde to návrh dopravního řešení
parkování v Trnové.
J. Tomšů – výstupy budou veřejně projednávány s občany.
V. Košťál – dotaz na dotace včelařům – odp. M. Kroutilová.
M. Pokorný – dotace včelařům podporuji.

Usnesení č.: 173/20-5/2018
Z MO Pardubice VII
1/ schvaluje návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
podle tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č. 6),
2/ bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření dle předložené zprávy.
-

pro: 11
proti: 0
zdrž.: 1 (Košťál)

2. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2018
Zpracovala M. Hladík, odd. investic, T. Vencl, ved. ŽPOD a předkládá V. Čapek, starosta MO.
Komentářem doplnil V. Čapek

Usnesení č.: 174/20-5/2018
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 12
proti: 0
zdrž.: 0

3. Návrh názvu ulice v místní části Ohrazenice
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO
Rozprava:
J. Chvojka–je možné udělat anketu až po nastěhování občanů–odp. V. Čapek-musí mít adresu trv. pobytu.
J. Kolář – navrhuji název po významné osobnosti – příklad Petr Haničinec, navrhuji název nové ulice
Haničincova.
O. Kovařík – v našem obvodu je spousta ulic, které se nejmenují po významné osobnosti.
A. Holická, J.Rejda – název pro občany není natolik významný, je nutný pro kolaudaci.
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M. Pokorný – přikláním se k návrhu U Sportovní školy.
V. Čapek – budeme hlasovat o protinávrhu pana Koláře – název nové ulice – Haničincova.

Usnesení č.: 175/20-5/2018
Z MO Pardubice VII doporučuje ke schválení název ulice Haničincova.
-

pro: 1 (Kolář)
proti: 10
zdrž.: 1(Kovařík)

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č.: 176/20-5/2018
Z MO Pardubice VII doporučuje ke schválení název ulice U Sportovní školy a ukládá
starostovi městského obvodu předložit zprávu k projednání v příslušných orgánech
města Pardubic.
-

pro: 10
proti: 1 (Kolář)
zdrž.: 1(Kovařík)

4. Návrh novely Knihovního řádu knihoven MO Pardubice VII
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 177/20-5/2018
Z Městského obvodu Pardubice VII schvaluje aktualizaci Knihovního řádu místní
knihovny Rosice nad Labem, Ohrazenice, Doubravice, s účinností od 1.6.2018
-

pro: 12
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Čapek – seznámil s výstupy z úsekového radaru, tlumočil pozvánky na akce spolků a MO (dětské dny,
nohejbal v Trnové, žákovský turnaj v Rosicích, Pieta, Rozloučení se školou a Sousedské posezení
v Ohrazenicích), dále informoval o kladném vyjádření obce Srch k dopravní situaci zastávek MHD.
M. Pokorný – dotaz na možnost zajistit klid (veřejný pořádek) alespoň v neděli – odp. V. Čapek – řeší
vyhláška města, platí pouze noční klid.
O. Kovařík – občané jsou pracovně vytíženi, kdy jindy mají práce na svém majetku udělat.
V. Košťál – jednalo se ve věci změny označení linky MHD do Rosic na č. 66 – odp. V. Čapek.
V. Košťál – návrh spojit výstavbu lávky přes slepé rameno Labe a Svítkova – odp. V. Čapek – je
v programu ITI zařazeno
V. Košťál – dotaz situaci prodeje školy – odp. V. Čapek – jedná se i nadále.
V. Košťál – OZV a ul. Za hřištěm – odp. V. Čapek – doporučili jsme doplnit vyhlášku o tuto ulici.
O. Kovařík – jednání o označení čísla MHD do Rosic – jaké kroky budou probíhat.
V. Košťál – navrhuji usnesení o změně čísla autobusů, které zajíždějí do Rosic.

Usnesení č.: 178/20-5/2018
Z Městského obvodu Pardubice VII ukládá starostovi jednat s DpmP a.s. o změně
číslování linky 6 na číslo 6 a 66 s tím, že 66 bude zajíždět do Rosic a 6 do Polabin
z důvodu lepší orientace seniorů.
-

pro: 6 (Tomšů, Rejda, Chvojka, Kovařík, Košťál, Čapek)
proti: 1 (Holická)
zdrž.: 5 (Kolář, Pokorný, Fuchsa, Rodr, Rais)

Usnesení nebylo přijato.
J. Kolář – dotaz na ul. Doubravická na mostku na zúžení směr Ohrazenice – odp. V. Čapek
V. Košťál – žádám informaci o sloupku v ul. Písková –odp. V. Čapek –zašleme komisi vyjádření z města.
Jednání ukončeno v 17:15 hod. Zapsala: V. Žabenská
Zápis ověřili:

…..……………………
O.Kovařík

……………………………..
M.Pokorný

Starosta MO: ………………
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