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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 21. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 06.01.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

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

Socha PhD. 

 

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. 12 „Jmenování členů a předsedů místních komisí“. Takto rozšířený 
program byl schválen. 
 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 20. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 12 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

I. Schválení zápisu z 20. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 20. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 21. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Zdeněk Pešek 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Žádost o nájem půdních prostor objektu Lány na Důlku č. p. 35 

Usnesení R2020-255 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem půdních prostor objektu Lány na Důlku č. p. 35 

pro společnost MARVAN invest s.r.o., se sídlem Na Okrouhlíku 930, 530 03 Pardubice, 

IČ:08242674, za účelem úpravy prostor pro firemní ateliér, za podmínky, že bude zřízen 

samostatný vstup do půdních prostor mimo MŠ Lány na Důlku. 

 

 (5 pro) 
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2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba RD Lány na Důlku č. pp. 284/17, 18“ 

Usnesení R2020-256 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD Lány na Důlku č. pp. 284/17, 18“ 

pro žadatele. 

 (5 pro) 

Vypustit 

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

akci „Novostavba rodinného domu“ 

Usnesení R2020-257 

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 

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

akci „Novostavba RD a přilehlých ploch na pozemku p. č. 679/12 k. ú. Svítkov“ 
Usnesení R2020-258 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD a přilehlých ploch na pozemku p. č. 679/12 

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 

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

„Rodinný dům Svítkov“ 
Usnesení R2020-259 

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

a stavební řízení na akci „Rodinný dům 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 

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

akci „Novostavba rodinného domu Svítkov na p. p. č. 683/47“ 

Usnesení R2020-260 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu Svítkov na p. p. č. 683/47“ 

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 
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7. Odměny za výkon funkce členům ZMO Pardubice VI, členům výborů a komisí 

Rozprava 

p.Hromádko  navrhl hlasovat o návrhu usnesení č. 2 

Usnesení R2020-261 

Rada MO Pardubice VI  

a) bere na vědomí výši poskytované měsíční odměny starostovi v souladu 

se z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

ve znění pozdějších předpisů, 

b) doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit s účinností od 01.02.2020 

poskytnutí odměny neuvolněným členům zastupitelstva, výborů a komisí ve znění 

přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 (5 pro) 

8. Žádost o prodej nebo směnu pozemků 

Usnesení R2020-262 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s prodejem p. p. č. 539/15 o výměře 2 439 m2, p. p. č. 539/17 o výměře 1 477 m2, 

p. p. č. 539/18 o výměře 1 642 m2, p. p. č. 539/19 o výměře 1 860 m2, p. p. č. 539/24 

o výměře 1 360 m2, p. p. č. 539/22 o výměře 1 770 m2, p. p. č. 539/21 o výměře 1 770 m2, 

p. p. č. 104 o výměře 121 m2 v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního města Pardubic, 

se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele. 

b) nesouhlasí se směnou požadovaných pozemků za pozemky ve vlastnictví žadatele, jelikož 

nabízené pozemky nemají pro MO Pardubice VI žádné využití. 

(5 pro) 

9. Žádost statutárního města Pardubic o zřízení věcného břemene 

Usnesení R2020-263 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a zřízení věcného 

břemene na částech pozemků p. č. 1109/8 o výměře 26 m2, 1127/4 o výměře 6 m2, p. p. č. 749/12 

o výměře 7 m2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec králové, 

IČ:70890005, pro statutární město Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ:00274046 za účelem umístění stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 

až 965,0“. 
(5 pro) 

10. Žádost o prodej nebo nájem částí pozemků 

Usnesení R2020-264 

Rada MO Pardubice VI doporučuje prodej částí pozemků p. č. 190/1 o výměře cca 166 m2 a p. p. 

č. 995/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele. 

(5 pro) 

11. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „PD SPORTOVIŠTĚ VE STARÝCH 

ČÍVICÍCH“ 

Usnesení R2020-265 

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 „PD 

SPORTOVIŠTĚ VE STARÝCH ČÍVICÍCH“ uchazeči ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 

02 Mikulovice, IČ:28810180, 

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

(5 pro) 
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12. Jmenování členů a předsedů místních komisí 

Usnesení R2020-266 

Rada MO Pardubice VI v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 

z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje s účinností od 06.01.2020 

předsedu Místní komise Lány na Důlku a členy Místní komise Lány na Důlku.  

 (5 pro) 

Vypustit 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 21. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2019-194   Usnesení R2019-210   Usnesení R2019-219 

Usnesení R2019-220  Usnesení R2019-226  Usnesení R2019-228 

Usnesení R2019-234  Usnesení R2019-239  Usnesení R2019-243 

Usnesení R2019-244  Usnesení R2019-245  Usnesení R2019-246   

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2018-1029 Usnesení R2019-48              Usnesení R2019-74 

Usnesení R2019-95  Usnesení R2019-131  Usnesení R2019-175 

Usnesení R2019-193  Usnesení R2019-195  Usnesení R2019-202 

Usnesení R2019-203  Usnesení R2019-204  Usnesení R2019-212 

Usnesení R2019-217  Usnesení R2019-221  Usnesení R2019-222 

Usnesení R2019-230  Usnesení R2019-231  Usnesení R2019-232 

Usnesení R2019-233  Usnesení R2019-240              Usnesení R2019-241 

Usnesení R2019-242  Usnesení R2019-247  Usnesení R2019-248 

Usnesení R2019-249  Usnesení R2019-250  Usnesení R2019-251 

Usnesení R2019-252   

 

V. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 16:30 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 07.01.2020 všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r. 

 

dne: 08.01.2020 

 

 

 

dne: 13.01.2020 

                                                                                                         PhDr. Petr Králíček v.r.  

                            starosta MO Pardubice VI 


