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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 25. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 20.04.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

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

Hromádko 

 

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. 10 „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na p. č. 683/31 v k.ú. 

Svítkov“.Takto rozšířený program byl schválen. 

 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 24. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 10 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 24. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 24. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 25. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Milan Hromádko 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Dodatek č. 2 – nedodání zbylého rozsahu PD - „Rekonstrukce lesních cest 

v Zelenobranské Dubině“ 

Usnesení R2020-331 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 21/16 jehož předmětem je 

nedodání zbylého rozsahu PD na akci „Rekonstrukce lesních cest v Zelenobranské Dubině“ 

a ukládá Odboru investic, dopravy a životního prostředí uzavřít tento dodatek. 

 (5 pro) 
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2. Dodatek č. 3 – prodloužení termínu, vícepráce - „Drobné projekční práce – Chodník za 

Oborou“ 

Usnesení R2020-332 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy o dílo č. 08/15 jehož předmětem je 

prodloužení termínu a vícepráce na akci „Drobné projekční práce – Chodník za Oborou“ 

a ukládá Odboru investic, dopravy a životního prostředí uzavřít tento dodatek. 

(5 pro) 

 

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

PARDUBICE VI - 2020“ 

Usnesení R2020-333 

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 VIč. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„PLETÍ ZÁHONŮ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE VI - 2020“ uchazeči HORYS – 

STAV  

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

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

 (5 pro) 

 

4. Krajská knihovna v Pardubicích – dotace na nákup literatury do výměnného fondu 
Rozprava:  

Starosta:  

- stáhl tento bod z jednání rady   

                                                                                                   STAŽENO 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Svítkov V – 

Rodinné domy“  
Usnesení R2020-334 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k umístění dvou výhyben v ulici Táborská 

dle projektové dokumentace pro stavební povolení v rámci akce „Svítkov V – Rodinné domy“ 

pro žadatele Ing. Petra Novotného, Ph.D., se sídlem nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 

Pardubice, IČ:15014886, za podmínky, že k zaslepení výjezdu z komunikace v ulici Dostihová 

na stezku v ulici Táborská budou umístěny dva uzamykatelné sklopné sloupky vedle sebe a že 

zde bude doplněno dopravní značení začátku a konce stezky pro chodce a cyklisty.  

(5 pro) 

Vypustit 

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

akci „Novostavba rodinného domu ve Svítkově“  

Usnesení R2020-335 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu ve Svítkově“ pro žadatele. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

 

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

akci „Novostavba rodinného domu na parcele č. 687/16 v k. ú. Svítkov“  
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Usnesení R2020-336 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na parcele č. 687/16 v k. ú. 

Svítkov“ pro žadatele Ing. Michala Krejčího, se sídlem Dlouhá 80, 594 51 Křižanov, 

IČ:04692292 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 územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu“  

Usnesení R2020-337 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu“ 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 

9. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Pardubice VI na stavby kanalizačních 

přípojek k nemovitostem v Opočínku a Lánech na Důlku  
Usnesení R2020-338 

Rada MO Pardubice VI v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a Zásadami 

pro poskytnutí daru z rozpočtu MO Pardubice VI na stavbu kanalizačních přípojek 

k nemovitostem v Opočínku a Lánech na Důlku schvaluje poskytnutí finančního daru dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení. 

(5 pro) 

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

akci „Novostavba rodinného domu na p. č. 683/31 v k.ú. Svítkov“ 

Usnesení R2020-339 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na p. č. 683/31 v k.ú. Svítkov“ 

pro žadatele Kamila Koláře, se sídlem 530 02 Staré Jesenčany 94, IČ:74441396 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 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 25. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2020-317  Usnesení R2020-324              Usnesení R2020-325 

 

   

Rada schvaluje vést v evidenci 

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

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

Usnesení R2019-233  Usnesení R2019-241              Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262  Usnesení R2020-264              Usnesení R2020-276 

Usnesení R2020-282  Usnesení R2020-299  Usnesení R2020-300 
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Usnesení R2020-301  Usnesení R2020-304  Usnesení R2020-305  

Usnesení R2020-309  Usnesení R2020-326              

 

 

VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:30 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 21.04.2020 všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Milan Hromádko v.r. 

 

dne: 21.04.2020 

 

 

dne: 21.04.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r.   

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


