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

Zápis z 51. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 5. 10. 2022 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, R. Kalášek, J. Tomšů, J. Rejda 

Za ÚMO: M. Kroutilová 

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 51. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 50. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 51. jednání R MO byl jmenován 

F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty a tajemníka  

- Investice MO – rekonstrukce dvoru OD Ohrazenice (probíhá), rybníček Ohrazenice  

(zahájeno), ohniště u srubu v Pohránovské aleji (dokončeno), chodník v ul. Písková 

(dokončeno), fasáda OD Rosice (dokončeno), přístřešek na Březince (probíhá), nová PD ul. J. 

K. Tyla, PD – přilehlé prostranství ul. Semtínská 

- Účast na MK Ohrazenice, silničářské rodeo SÚS Doubravice 

- Návštěva jubilantky – 98 let Rosice 

- Urgence dokončení webových stránek a mobilní aplikace – OIT MmP 

- Jednání s občany – DZ 1/37 Ohrazenice, DZ ul. Prokopa Holého 

- Jednání s MP – hospoda U Skalů, cyklisté na chodnících, parkování nákladních aut, instalace 

radaru v ul. Hradišťská – nový souhlas vlastníků nemovitostí 

- Jednání s  vedoucím EO MmP a  vedoucím OMI – požadavky do rozpočtu města na rok 2023 

– zbrojnice a J. K. Tyla 

- Jednání se zástupci spolků o akcích dotovaných MO Pardubice VII 

- Stavební veletrh Praha 

- Výjezd JSDH – požár rozvaděče RD Rosice 

- Určení místa konání ustavujícího ZMO Pardubice VII 

Zpráva tajemnice - řešení topení v knihovně OD Ohrazenice a návrh na omezení návštěvních 

hodin knihovny OD Doubravice v zimních měsících; JSDH žádá o přesun hasičského vozu 

mezi historická vozidla; informace o střetu zájmů a vyplnění odhlašovacího formuláře 

veřejných činitelů po volbách; 
Usnesení č.: 600/51-9/2022 
R MO Pardubice VII zprávu starosty a tajemníka bere na vědomí.  

- pro: 4 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO za 3. čtvrtletí 2022 

2. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 

3. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII 

4. Návrh obsahu ZPRAVODAJE č. 4/2022 

5. Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a 

Městské policie Pardubice 

6. Vyhodnocení činnosti spolků, kulturních a sportovních organizací dotovaných 

Městským obvodem Pardubice VII v roce 2022 a předpoklad konání akcí v roce 2023 

7. Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“  
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9. Vyjádření k nájmu části pozemku st.p.č. 45/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Ohrazenice. 

10. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubice č. 9/2009 o provádění zimní 

údržby místních komunikací na území města Pardubic 

11. Vyhodnocení činnosti místních komisí za rok 2022 a návrh darů členům za 2. pololetí 

2022 
Usnesení č.: 601/51-9/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním bodu R1 
– Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v OD Ohrazenice. 
      - pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO za 3. čtvrtletí 2022 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 

Usnesení č.: 602/51-9/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 
      -  pro: 4 
         -  proti: 0 

         -  zdrž: 0 
 

2. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 603/51-9/2022 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu schvaluje.  
      - pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 
 

3. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII 
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 604/51-9/2022 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

4. Návrh obsahu ZPRAVODAJE č. 4/2022 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO. 

Rozprava:  
V. Čapek – doplní osobní článek 

Usnesení č.: 605/51-9/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2022 s doplněním dle 
rozpravy. 
     - pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Na jednání RMO se dostavil R. Kalášek, člen rady. 

 
 

5.Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a 

Městské policie Pardubice 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a L. Barešová, velitel MpP, předkládá V. Čapek, starosta 

MO Pardubice VII. 

Usnesení č.: 606/51-9/2022 
R MO Pardubice VII bere na vědomí vyhodnocení priorit součinnosti MO Pardubice VII a MpP 
v roce 2022. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

6.Vyhodnocení činnosti spolků, kulturních a sportovních organizací dotovaných 

Městským obvodem Pardubice VII v roce 2022 a předpoklad konání akcí v roce 2023 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 
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Usnesení č.: 607/51-9/2022 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

7. Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 
Zpracovali T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD, R. Hančová, vedoucí EO, M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, 

předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 

Usnesení č.: 608/51-9/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje následující přesuny rozpočtových prostředků v rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 (rozpočtového opatření č. 8) 

a) ve výši Kč 500 000,-- v rámci kapitoly odboru ŽPOD z běžných výdajů položky 

Investiční akce a opravy - oblast dopravy do kapitálových výdajů položky Investiční 

akce a opravy - oblast dopravy  

b) ve výši Kč 170 000,-- v rámci kapitoly odboru ŽPOD z běžných výdajů položky 

Investiční akce a opravy - oblast dopravy do kapitálových výdajů položky Investiční 

akce a opravy - oblast dopravy  

c) ve výši Kč 30 000,-- z položky Běžná rezerva rozpočtu do běžných výdajů odboru 

Kanceláře úřadu na položku Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 

d) ve výši Kč 121 100,-- z položky Běžná rezerva rozpočtu do běžných výdajů odboru 

Kanceláře úřadu, Oblast místní správy a zastupitelských orgánů na položku Platy 

zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd ve výši Kč 90 400,-- a na položku 

Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanci ve výši Kč 30 700,- 

e) ve výši Kč 50 000,- z položky Běžná rezerva rozpočtu do běžných výdajů odboru 

Kanceláře úřadu na novou položku Volby prezidenta republiky 

a ukládá podat informativní zprávu o těchto přesunech Zastupitelstvu Městského obvodu 

Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“  
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 609/51-9/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Odvodnění vozovky ul. 
Poláčkova“ firmu: D&D s.r.o., Ostřešany 401, 530 02 Ostřešany, IČO: 25250167. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

9. Vyjádření k nájmu části pozemku st.p.č. 45/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Ohrazenice. 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD, zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice 

VII. 

Usnesení č.: 610/51-9/2022 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: ***** žádají o nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 45/1 o výměře 36 m2 
v k.ú. Ohrazenice, za účelem užívání předzahrádka - terasa k objektu bydlení čp. 304 ul. 
Semtínská. 
RMO Pardubice VII, z důvodu kolize se záměrem Městského obvodu Pardubice VII, 
nesouhlasí s uzavřením následné nájemní smlouvy.                                                            
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
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10. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubice č. 9/2009 o provádění zimní 

údržby místních komunikací na území města Pardubic 
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 611/51-9/2022 
R MO Pardubice VII projednala návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 
o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 
5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018, 
č. 3/2019, č. 9/2020 a č. 6/2021 a souhlasí s jeho zněním. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

11. Vyhodnocení činnosti místních komisí za rok 2022 a návrh darů členům za 2. pololetí 

2022 
Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 

Usnesení č.: 612/51-9/2022 

R MO Pardubice VII bere na vědomí vyhodnocení činnosti za rok 2022 a schvaluje výši darů 
pro členy komisí Rady MO Pardubice VII za II. pololetí 2022 dle tabulkové části zprávy. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

R/1 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v OD Ohrazenice 

Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO 
Usnesení č.: 613/51-9/2022 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke 
smlouvě o nájmu bytu se *****, 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. 1-8, kterými byla doba nájmu opakovaně prodloužena, naposledy 
do 2.11.2022, tak, že dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 2. 11. 2023 za 
stávajících podmínek. Aktuální výše nájemného činí 9.312,00 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 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 614/51-9/2022 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) *****, nabízí k odkoupení -spoluvlastnické podíly ve výši id. 10/24 vzhledem k celku 

pozemků označených jako p.p.č. 1684/22 o celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové 

výměře 158 m2, p.p.č. 1684/28 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 111 

m2, p.p.č. 1688/4 o celkové výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, p.p.č. 

2783/49 o celkové výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice - spoluvlastnické podíly ve výši id. 

10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako:  

1. p.p.č. 71/5 o celkové výměře 47 m2,  

2. p.p.č. 343/2 o celkové výměře 819 m2, p.p.č. 354/1 o celkové výměře 7.991 m2, p.p.č. 354/7 

o celkové výměře 1.259 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem - spoluvlastnické podíly ve výši id. 

20/912 vzhledem k celku pozemků označených  

3. p.p.č. 541/17 o celkové výměře 17 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 1.043 m2, vše v k.ú. Rosice 

nad Labem,za cenu dle znaleckého posudku. 
R MO Pardubice VII u bodu 1 souhlasí, existující komunikace je ve správě MO, u bodu 2 a 3 
nesouhlasí z důvodu nevyužitelnosti a nízkého vlastnického podílu. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
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- zdrž: 0 

2) Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č 168/2 a p.p.č. 168/6, vše v k.ú. Semtín, za 

účelem uložení a provozování kabelového vedení NN v rámci akce „Pce, Semtín, st.č. 306 

knn“. Zdůvodnění žadatele: Předpokládaný termín realizace 01/23 v celkové délce 51,93 m2. 

Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Práce na Dotčené nemovitosti 

budou spočívat zejména: Ze stávající kabelové skříně SS300 na pozemku p.p.č. 168/6 bude 

vyvedeno nové kabelové vedení nn, které bude zaústěno do nového pojistkového pilíře SS300 

na pozemku p.č.168/6. V trase kabelu povede zemnící pásek.  
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

3)*****,žádá o -výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 621/5 o výměře 77 m2 v k.ú. Rosice 

nad Labem za účelem vybudování zpevněné příjezdové cesty formou zatravňovacích dlaždic 

v rámci výstavby nového rodinného domu na pozemku označeném jako st.p.č. 249 a p.p.č. 

102/4 v k.ú. Rosice nad Labem - odkoupení vybudované zpevněné příjezdové cesty na 

pozemku označeném jako p.p.č. 621/5 o výměře 77 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, po kolaudaci, 

do majetku města za cenu 1.000,- Kč. 
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

Diskuse, různé:  

Bez diskuse 

 
Zapsala P. Žďárská 
 

 

Ověřitel zápisu: ……………………...     Starosta…………………………… 


