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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 
Úřad MO Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

 

z 60. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 19.02.2018 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Daniel Křivka, Ing. František Socha Ph.D., Zdeněk Pešek, David Kopa 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

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

který byl schválen.  

 

Program schůze: 
I. Schválení zápisu z 59. řádné schůze Rady a určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 20 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

I. Schválení zápisu 59. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 
Zápis z 59. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 60. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Daniel Křivka 

 

II. Předložené zprávy: 

 

 

 

 

1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro uzemní řízení na akci „Reklamní 

poutač pro prodejnu Mountfield“ 

Usnesení R2018-1003: 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Reklamní poutač pro prodejnu Mountfield“ pro žadatele. 

 

(5 pro) 

Vypustit 
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2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Kanalizační 

přípojka k p.p.č. 1196 k.ú. Svítkov 

Usnesení R2018-1004: 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Kanalizační přípojka k p. p. č. 1196 k. ú. Svítkov“ pro žadatele. 

 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice, 

Svítkov, Město – přeložka vn“ 

Usnesení R2018-1005:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Pardubice, Svítkov, Město – přeložka vn“ pro žadatele PEN – projekty 

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

 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice, 

Svítkov, lokalita – kvn, ts, knn“ 

Usnesení R2018-1006: 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Pardubice Svítkov, lokalita - kvn, ts, knn“ pro žadatele PEN – projekty 

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

 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pardubice, 

Svítkov 161/258..62-knn-CZSH“ 

Usnesení R2018-1007:  
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Pardubice, Svítkov 161/258..62-knn-CZSH“ pro žadatele PEN – projekty 

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

 

(5 pro) 

Vypustit 

 

6. Žádost společnosti Povodí Labe, státní podnik o směnu pozemků 

Usnesení R2018-1008:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s převodem p. p. č. 251/5 o výměře 155 m

2
 v k. ú. Svítkov 

ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta nejedlého 951/8, 500 03 

Hradec Králové, IČ:70890005, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046. 

(5 pro) 

 

7. Žádost společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. o bezúplatný převod 

spoluvlastnického podílu  

Usnesení R2018-1009:  
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Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu ve výši 

33/50 vzhledem k celku st. p. č. 895 o výměře 453 m
2
, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná 

stavba (objekt č. 113), st. p. č. 896 o výměře 502 m
2
, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná 

stavba (objekt č. 112), st. p. č. 897 o výměře 160 m
2
, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná 

stavba (objekt č. 114), st. p. č. 913 o výměře 545 m
2
, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba 

technického vybavení (objekt č. 038), st. p. č. 922 o výměře 541 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 071), st. p. č. 923 o výměře 564 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 094), st. p. č. 924 o výměře 564 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 095), st. p. č. 925 o výměře 538 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 118), st. p. č. 926 o výměře 582 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 111), st. p. č. 927 o výměře 586 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 110), st. p. č. 928 o výměře 404 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 164), st. p. č. 930 o výměře 411 m
2
, jejíž součástí je stavba bez 

č.p./č.e., stavba technického vybavení (objekt č. 012), st. p. č. 931 o výměře 92 m
2
, jejíž součástí 

je stavba bez č.p./č.e., stavba technického vybavení (objekt č. 011), st. p. č. 932 o výměře 67 m
2
, 

jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 073), st. p. č. 978 o výměře 24 m
2
, jejíž 

součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 083), st. p. č. 979 o výměře 24 m
2
, jejíž 

součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 083), st. p. č. 980 o výměře 17 m
2
, jejíž 

součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 083), st. p. č. 981 o výměře 669 m
2
, jejíž 

součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 180), st. p. č. 1019 o výměře 1 172 m
2
, st. p. 

č. 1020 o výměře 272 m
2
, st. p. č. 1021 o výměře 1 170 m

2
, st. p. č. 1022 o výměře 37 m

2
, 

st. p. č. 1023 o výměře 15 m
2
, st. p. č. 1024 o výměře 15 m

2
, st. p. č. 1025 o výměře 19 m

2
, st. p. 

č. 1026 o výměře 39 m
2
, p. p. č. 337/11 o výměře 80 m

2
, p. p. č. 121/15 o výměře 276 441 m

2
 

včetně staveb SO 176, SO 177, SO 178, SO 241 a SO245 v k. ú. Popkovice, a p. p. č. 1077/71 o 

výměře 258 m
2
, p. p. č. 1077/82 o výměře 49 m

2
, p. p. č. 1077/85 o výměře 9 m

2
 v k. ú. Svítkov 

ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046 do vlastnictví EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 179, 530 06 

Pardubice, IČ:48154938 a doporučuje prodej výše uvedených pozemků. 

(5 pro) 

 

8. Žádost o odkup pozemku 

Usnesení R2018-1010:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkupem p. p. č. 517/18 o výměře 261 m2 v k. ú. Staré Čívice 

ve vlastnictví žadatele, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 

530 02 Pardubice, IČ:00274046, pouze za podmínky, že případnou přístupovou komunikaci 

k výstavbě na vedlejších pozemcích zřídí investor výstavby.  

(5 pro) 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Cyklostezka Pražská - Branecká“ 

Usnesení R2018-1011:  
Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46/17 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

b) ukládá OVVIDŽP uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46/17 ve znění přílohy č. 1. 

(5 pro) 

 

 

 

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Cyklostezka Svítkov - Srnojedy 

Usnesení R2018-1012:  
Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 36/17 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 
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b) ukládá OVVIDŽP uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 36/17 ve znění přílohy č. 1. 

(5 pro) 

 

 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Přechod pro chodce pře I/2 ulice U Bylanky“ 

Usnesení R2018-1013:  

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „Přechod pro chodce přes I/2 ulice U Bylanky“ a ukládá 

Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

(5 pro) 

 

12. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Odstranění černé skládky v prostoru 

bývalých silážních žlabů, k.ú. Lány na Důlku“ 

Usnesení R2018-1014:  
Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, 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 

„Odstranění černé skládky v prostoru bývalých silážních žlabů, k.ú. Lány na Důlku“ uchazeči 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, 

za cenu 449 000,00 Kč bez DPH. 

b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění přílohy č. 3. 

(5 pro) 

 

13. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „ PD Rekonstrukce komunikace 

Kokešova ve Starých Čívicích“ 

Rozprava 

p. Socha navrhl text nového usnesení: 

Rada MO Pardubice VI neschvaluje závěr z doporučení hodnotící komise z důvodu hodnocení 

pouze jediné nabídky a ukládá OVVIDŽP zadat veřejnou zakázku znovu jinému okruhu 

uchazečů. 

 

Usnesení R2018-1015:  
Rada MO Pardubice VI neschvaluje závěr z doporučení hodnotící komise z důvodu hodnocení 

pouze jediné nabídky a ukládá OVVIDŽP zadat veřejnou zakázku znovu jinému okruhu 

uchazečů. 

(5 pro) 

 

14. Veřejná zakázka malého rozsahu „PD Rekonstrukce komunikace K Pašti, Pardubice – 

Svítkov“ 

Usnesení R2018-1016:  
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „PD Rekonstrukce komunikace K Pašti, Pardubice - Svítkov“ 

a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 

(5 pro) 

15. Veřejná zakázka malého rozsahu „PD Rekonstrukce K Dubině, Pardubice – Svítkov“ 

Usnesení R2018-1017:  



 5 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované 

veřejné zakázky malého rozsahu „PD Rekonstrukce komunikace K Dubině, Pardubice - Svítkov“ 

a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

 

(5 pro) 

16. Žádost ředitelky Krajské knihovny Pardubice o navýšení dotace na nákup literatury 

do výměnného fondu. 

Usnesení R2018-1018:  
Rada MO Pardubice VI ponechává příspěvek na nákup literatury do výměnného fondu 

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

(5 pro) 

 

17. Doplácení odměn členů okrskových volebních komisí za proběhlou volbu prezidenta 

republiky z rozpočtu MO Pardubice 

Usnesení R2018-1019:  
Rada MO Pardubice VI ponechává výši odměn členů okrskových volebních komisí za proběhlou 

volbu prezidenta republiky ve stanovené výši navýšenou dle usnesení rady MO Pardubice VI 

č. R2017-973 ze dne 18.12.2017. 

 (5 pro) 

 

 

18. I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 

Usnesení R2018-1020:  
Rada MO Pardubice VI schvaluje I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

(5 pro) 

 

19. Změna v místní komisi RMO Pardubice VI 

Usnesení R2018-1021:  
Rada MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí rezignaci na funkci člena místní komise Svítkov-Popkovice 

b) jmenuje do funkce člena místní komise Svítkov-Popkovice. 

(5 pro) 

 

 

20. Program XV. řádného zasedání ZMO Pardubice VI 

Usnesení R2018-1022:  
Rada MO Pardubice VI schvaluje program XV. zasedání ZMO Pardubice VI navržený 

v přiložené důvodové zprávě. 

 (5 pro) 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 60. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

(5 pro) 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence: 

Usnesení R2017-806   Usnesení R2017-825   Usnesení R2017-827  
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Usnesení R2017-885  Usnesení R2018-995   Usnesení R2018-996  

Usnesení R2018-997   Usnesení R2018-999  Usnesení R2018-1000  

Usnesení R2018-1001  

 

Rada schvaluje vést v evidenci:  

Usnesení R2015-235  Usnesení R2016-494  Usnesení R2016-548  

Usnesení R2016-561   Usnesení R2016-574   Usnesení R2017-749  

Usnesení R2017-757   Usnesení R2017-792  Usnesení R2017-793  

Usnesení R2017-841  Usnesení R2017-861   Usnesení R2017-863  

Usnesení R2017-864  Usnesení R2017-865  Usnesení R2017-880 

Usnesení R2017-888  Usnesení R2017-893  Usnesení R2017-931 

Usnesení R2017-954  Usnesení R2017-962  Usnesení R2017-963  

Usnesení R2017-964  Usnesení R2017-973  Usnesení R2017-975 

Usnesení R2018-978            Usnesení R2018-979            Usnesení R2018-980 

Usnesení R2018-985  Usnesení R2018-986  Usnesení R2018-987 

Usnesení R2018-992  Usnesení R2018-993  Usnesení R2018-1002 
 

V. Diskuse - různé: 

 

Další schůze Rady městského obvodu Pardubice VI se bude konat dne 19.03.2018 od 15:30 hod. 

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice VI. 

 

Schůze byla ukončena v 16:00 hodin. 

 

 

Zpracoval: Tomáš Udržal 

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.02.2018, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Daniel Křivka v.r. 

Dne: 23.02.2018 

 

 

Bc. Petr Králíček v.r. 
Dne: 23.02.2018          starosta MO Pardubice VI 


