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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 41. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 12.04.2021 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko, Daniel 

Křivka 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Na začátku schůze přivítal 

žadatele o prodej pozemku, který následně představil svůj záměr jeho využití.  

Poté starosta navrhl program, který byl schválen. 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 40. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 16 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 40. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 40. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 41. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Daniel Křivka 

 

 

 

 

p. Hromádko příchod 15,50 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

II. Předložené zprávy: 

 

1. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „PLETÍ ZÁHONŮ NA ÚZEMÍ MO 

PARDUBICE VI - 2021“ 
Usnesení R2021-525 

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 

„PLETÍ ZÁHONŮ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE VI - 2021“ uchazeči HORYS – 

STAV s. r. o., V Zátiší 1063, 530 12 Pardubice, IČ: 07785992. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít rámcovou smlouvu ve znění Přílohy č. 3. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

 

2. Veřejná zakázka malého rozsahu: „LIKVIDACE PLEVELŮ ROSTOUCÍCH 

V CHODNÍCÍCH - 2021“ 

Rozprava 

p.Pešek – navrhuje hlasovat podle bodu 1. 

Usnesení R2021-526 

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

rozsahu „Likvidace plevelů rostoucích v chodnících - 2021“ a ukládá Odboru investic, dopravy 

a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

  

3. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava části chodníku v ul. Kolonie spojená 

s obnovou kabelového vedení VO ul. Kolonie a Sportovců“ 

Usnesení R2021-527 

Rada MO Pardubice VI schvaluje přímé zadání zakázky malého rozsahu „Oprava části chodníku 

v ul. Kolonie spojená s obnovou kabelového vedení VO ul. Kolonie a Sportovců“ společnosti 

ELRO Czech, s.r.o., se sídlem Ostřetín č.p. 288, 534 01, IČ: 04669754, a ukládá Odboru 

investic, dopravy a životního prostředí uzavřít smlouvu o dílo dle přílohy č. 3. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

  

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba RD Svítkov“ na pozemku p. č. 939 v k. ú. Svítkov  

Usnesení R2021-528 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD, Svítkov“ na pozemku p. č. 939 v k. ú. 

Svítkov, pro žadatele společnost rshlinsko.cz s.r.o., se sídlem Hřibova 983, 539 01 Hlinsko, 

IČ:05772079. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

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

akci „Novostavba zahrádkářské chaty“  
Usnesení R2021-529 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba zahrádkářské chaty“ na p. p. č. 124/36 a st. p. č. 

146 v k. ú. Opočínek, pro žadatele společnost Develop Fit s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 

1317/14, 500 12 Hradec Králové, IČ:27480593, v zastoupení společností S-PROJEKT s.r.o., se 

sídlem Kunčice 298, 561 51, Letohrad, IČ:07917929. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

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

akci „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“ 
Usnesení R2021-530 

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

územní a stavební řízení na akci „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“ pro žadatele 

společnost Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ:60113111.    

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba RD na p.p.č. 679/18, k. ú. Svítkov“ 
Usnesení R2021-531 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD na p.p.č. 679/18, 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. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společný souhlas na akci „Novostavba 

RD na p.p.č. 680/1,k. ú. Svítkov“ 
Usnesení R2021-532 

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

souhlas na akci „Novostavba RD na p.p.č. 680/1, k. ú. Svítkov“ pro žadatele, zastoupené 

společností A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČ: 0377529, 

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 

 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „NTL 

plynovodní přípojka pro objekt, Pražská č.p. 30, Popkovice“ 
Usnesení R2021-533 

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

řízení na akci „NTL plynovodní přípojka pro objekt, Pražská č.p. 30, Popkovice“ pro žadatele. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

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

Svítkov PA_0011 – obnova knn, č. IE-12-2008451“ 
Usnesení R2021-534 

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

řízení na akci „Pardubice, Svítkov PA_0011 – obnova knn, č. IE-12-2008451“ pro žadatele ČEZ 

Distribuce a.s., zastoupeného společností MONTPROJEKT, a.s., IČ: 28494032, Arnošta 

z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba RD na p.p.č. 679/14, k. ú. Svítkov“  

Usnesení R2021-535 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD na p.p.č. 679/14, 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. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba RD na p.p.č. 683/49, k.ú. Svítkov“ 
Usnesení R2021-536 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD na p.p.č. 683/49, 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. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Opočínek, č.parc. 109/15-knn“ 

Usnesení R2021-537 

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

souhlas na akci „Pce, Opočínek, č.parc. 109/15-knn“ na pozemku parc. č. 109/5 v k.ú. Opočínek, 

pro žadatele ČEZ Distribuce a.s., zastoupeného společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČ: 

26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

Vypustit 

 

14. Žádost o změnu nájemce části pozemku parc. č. 1105/9 v k.ú. Svítkov  
Usnesení R2021-538 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnou nájemce části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Pardubice označeného jako p.p.č. 1105/9 v k.ú. Svítkov (č. 174) o výměře 18 m2. 

                                                                                                                                                (5 pro) 
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15. Žádost o prodej pozemku 

Rozprava 

p.Socha – navrhuje hlasovat podle bodu 1. 

Usnesení R2021-539 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se záměrem prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 115/3 o 

výměře 354 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatale. 

                                                                                                                             (4 pro) 

( 1 se zdržel) 

 

16. II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021 
Rozprava 

p.Králíček – navrhuje hlasovat podle bodu 1. 

Usnesení R2021-540 

Rada MO Pardubice VI schvaluje II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

                                                                                                                                                (5 pro) 

 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 41. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence  

Usnesení R2021-500    Usnesení R2021-507    Usnesení R2021-510 

Usnesení R2021-511    Usnesení R2021-512    Usnesení R2021-524 

 

 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48     Usnesení R2020-255    Usnesení R2020-304 

Usnesení R2020-367   Usnesení R2020-381    Usnesení R2020-400 

Usnesení R2020-413   Usnesení R2020-450    Usnesení R2020-458 

Usnesení R2021-482   Usnesení R2021-483    Usnesení R2021-487 

Usnesení R2021-488   Usnesení R2021-496    Usnesení R2021-497 

Usnesení R2021-498   Usnesení R2021-499    Usnesení R2021-506 

Usnesení R2021-513   Usnesení R2021-519    Usnesení R2021-520 

Usnesení R2021-521   Usnesení R2021-522    Usnesení R2021-523 
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VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:00 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 13.04.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Daniel Křivka v.r. 

 

 

dne: 16.04.2021 

 

 

dne: 16.04.2021 

                                                                                                       

 

PhDr. Petr Králíček v.r. 

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


