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

Zápis z 59. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 13. 6. 2018
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, J. Kolář, R. Kalášek, J. Tomšů

Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 59. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 58. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 59. jednání R MO byl jmenován J.
Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
31. 5. jednání na ŘSD – projektová dokumentace – úpravy komunikace mezi nadjezdem I/36 a kruhovým
objezdem U Kalvodů
1. 6. kladné vyjádření obce Srch k lince č. 17
2. 6. dětské dny v režii SDH Rosice, Ohrazenice, Trnová
začala stavba chodníku v ul. Salavcova
problémy s dodavateli – seče trávy, opravy komunikací, předání chodníku
6. 6. Česká pošta s.p. - návrh převodu na služby Pošta Partners v Rosicích
seminář – územní plán a problematika spalovny v Rybitví
odeslána žádost o změny v MHD viz usnesení ZMO
7. 6. konference pro novináře vize Pardubic do roku 2030
13. 6. reakce DpmP na mojí žádost – spoj 17 od 1. 9. v otevírací době Globusu, spoj 6 do Rosic po 23
hodině od 1. 9., spoj 6 (SO, NE) po 21 hodině od 1. 7.
Rozprava:
J. Kolář – dotaz na silnici od nadjezdu směr restaurace U Kalvodů – odp. V. Čapek – jednání ohledně
projektových příprav úpravy komunikace I/36 od nadjezdu Semtín po kruhový objezd u Kalvodů.
J. Tomšů – dotaz na Českou poštu – odp. V. Čapek – návrh na zrušení pobočky v Rosicích, nabídka projektu
Pošta Partners, umístění v prostorách ÚMO by bylo technický náročné, budeme v této věci dále jednat.
J. Tomšů – dotaz na spalovnu – odp. V. Čapek – proběhl seminář – záměr budoucí využití areálu. Ministr
zrušil stanovisko ministerstva se záměrem vypracovat preciznější námitky.

Usnesení č.: 754/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2017
2. Návrh třetí změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018
3. Plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII na období let 2015-2018“ za rok 2017
4. Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2017/2018
5. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Doubravice
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
7. Rozpočtové opaření č. 7 k rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2018
8. Žádost o individuální dotaci (rozpočtové opatření č. 8)
9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Oprava sportoviště park Ohrádka
10. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Oprava
sportoviště park Ohrádka
11. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Oprava
sportoviště park Ohrádka
12. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce v roce
2018 na území obvodu Pardubice VII.
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Usnesení č.: 755/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

1. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice VII za rok 2017
Zpracovala R. Hančová, ved. EO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 756/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu Závěrečného účtu MO Pardubice
VII za rok 2017 a souhlasí
a) bez výhrad s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice VII za rok
2017
b) s návrhem finančního vypořádání za rok 2017
c) s účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice VII za rok 2017
a ukládá předložit ji na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice
VII ke schválení.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2. Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. EO. Předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO.
Rozprava:
J. Tomšů – zjistit možnost využití dotačních titulů na zateplení a výměnu oken u budovy úřadu.
J. Kolář – dotaz na nákup sekacího traktoru – odp. M. Kroutilová.
J. Kolář – podnět k vybudování odstavného parkoviště v místě lávky u točny MHD v Ohrazenicích.
J. Tomšů – dotaz na položku dopravní opatření Trnová – odp. M. Kroutilová – došlo ke změně názvu
položky, který odpovídá zadané studii.

Usnesení č.: 757/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII souhlasí s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII pro rok 2018 včetně změny rozpočtu sociálního fondu pro rok 2018 podle
tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším jednání
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3. Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII na období let 2015-2018“ za období
roku 2017
Zkompletovala z podkladů pracovníků ÚMO M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek,
starosta MO.
Rozprava:
J. Tomšů – z vyhodnocení je patrné, že Program rozvoje je plněn kvalitně a ve velkém rozsahu.

Usnesení č.: 758/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII projednala vyhodnocení Programu rozvoje na léta 2015-2018
v souladu s čl. X, bod 3 za rok 2017 a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu MO
Pardubice VII.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

4. Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2017/2018
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Rozprava:
R. Kalášek – požaduji odvoz vyfrézovaného materiálu v Doubravicích.

Usnesení č.: 759/59-6/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2

5. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Doubravice
Zpracovala S. Gregarová, referent EO, a předkládá R. Hančová, ved. EO.

Usnesení č.: 760/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č.
2 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené Městským obvodem Pardubice VII s panem ***, na
nájem bytu č. 1 v obecním domě v Doubravicích, umístěném ve II. nadzemním podlaží
budovy č.p. 8, která se nachází na pozemku - stavební parcela číslo st. 43/1 v části obce
Doubravice, jež je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrálního pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální
území Semtín, obec Pardubice. Stávající nájemní smlouva byla uzavřena dne 14. 7. 2017
na dobu určitou 6 měsíců, dodatkem č. 1 ze dne 12.1.2018 byla prodloužena do 14. 7.
2018 a dodatkem č. 2 dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 14. července
2019. Aktuální výše nájemného činí 5.330,00 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 15.600,00 Kč zůstane
zachována.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII pro volební období 20182022
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta ÚMO. V. Čapek informoval
členy rady o požadavku pana Košťála na zařazení tohoto bodu do programu ZMO.

Usnesení č.: 761/59-6/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje Zastupitelstvu
MO Pardubice VII ke schválení pro funkční volební období 2018-2022 počet 15 členů
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

7. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
Zpracoval T. Vencl, ved. ŽPOD a R.Hančová, ved. EO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 762/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření
č.7) ve výši Kč 170 000,-- v rámci odboru ŽPOD z běžných výdajů na položce Opravy a
udržování (včetně technického zhodnocení do 40 tis.) na novou kapitálovou položku
Investiční akce a opravy, Oblast místní správy, Odstranění vlhkosti zdiva OD Rosice nad
Labem a ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu Zastupitelstvo Městského
obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu MO Pardubice VII v roce 2018
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 763/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro ***, ve výši 5000,- Kč s účelovým využitím
na nákup upomínkových předmětů pro vystavující účastníky, zapůjčení mobilní toalety,
pronájem areálu pro akci Výstava historických strojů a ukládá kanceláři úřadu uzavřít
smlouvu o poskytnutí dotace podle schváleného vzoru a v souvislosti s tím schvaluje
přesun rozpočtových prostředků z položky Rezerva rady ve výdajové části rozpočtu
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ekonomického odboru pro rok 2018 na novou položku „Individuální dotace pro *** ve výši
5000,- Kč (rozpočtové opatření č. 8) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při nejbližší
změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Oprava sportoviště park Ohrádka
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 764/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku: Oprava sportoviště park Ohrádka.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

10. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Oprava sportoviště
park Ohrádka
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 765/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek
na veřejnou zakázku: Oprava sportoviště park Ohrádka.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

11. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Oprava sportoviště
park Ohrádka
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 766/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku: Oprava sportoviště park Ohrádka.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

12. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018
na území obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 767/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: Technický dozor
investora na vybrané akce v roce 2018 na území obvodu Pardubice VII firmu: AZ
OPTIMAL s.r.o., Presy 853, 538 21 Slatiňany.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:

Usnesení č.: 768/59-6/2018
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a
rozhodla následovně:

1/ ***, nabízí k odkoupení pozemky označené jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, p.p.č. 226/1 o výměře
1680 m2, p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a p.p.č. 111/11 o výměře 51 m2,
vše v k.ú. Ohrazenice, za cenu 2.500,- Kč/m2.
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost a souhlasí s odkupem pozemků vyjma
pozemku p.p.č. 135/1 v k.ú. Ohrazenice, který je pro školu zbytný.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2/ ***, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 324/11 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rosice nad
Labem.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti o prodej nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
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-

zdrž.: 0

3/ ***, žádají o prodej dle geometrického plánu č. 1739-24/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako
st.p.č. 1704 o výměře 3 m2 (vznik z p.p.č. 305/2) v k.ú. Rosice nad Labem za cenu obvyklou určenou
znaleckým posudkem č. 2309-19/2018 ve výši 920,- Kč/m2.

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

4/ Společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené
Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, žádá o výpůjčku níže uvedených částí pozemků za účelem
provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD (bez reklamních ploch, s reklamními plochami a
stánkem trafiky):

Název zastávky
k.ú.
č. parcely
5 Rosice - Kréta ZC
Rosice
712/1
6 Trnová - náměstí DC
Trnová
534/2
7 Trnová - náměstí ZC
Trnová
554/4
9
Rosice - pošta DC
Rosice
67/1 (854)
13 Polabiny TÚ
Trnová
116/12
33 Semtín- zastávka DC
Semtín
376/5
34 Globus DC
Trnová
535/19
35 Globus ZC
Ohrazenice
214/8
36 Poděbradská DC
Trnová
323/3
37 Trnová DC
Trnová
314/10
38 Trnová ZC
Trnová
668/28
42 Ohrazenice točna
Ohrazenice
7/20
44 Semtín - vlečka ZC
Semtín
199/1
45 UMA továrna ZC
Semtín
198/5
52 Ohrazenice - pošta ZC
Ohrazenice
151/1
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

m2 reklama Poznámka ÚMO
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5
ANO
převod VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5 ANO
VII
7,5 ANO
VII
7,5 ANO
VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII
7,5
NE
VII

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Čapek – informace k materiálu do Rady města Pardubic (dotace na nákup dopravního vozidla pro JSDH
a na výstavbu hasičské zbrojnice Rosice) – k věci se osobně zúčastním tohoto jednání rady města.
V. Čapek – pozvánky na akce v MO – Nohejbalový turnaj trojic o pohár starosty v Trnové dne 16.6.2018,
Žákovský turnaj TJ Sokol Rosice dne 16.6.2018 v Rosicích, Cesta kolem světa – dětský den v Doubravicích
dne 16.6.2018 a dne 17.6. od 15 – 17 hodin akce MO Pardubice VII – Sousedské posezení v Ohrazenicích.
J. Rejda- požadavek na oslovení Synthesia a.s., aby na svém pozemku podél cesty z Rosic (ul. Rybitevská)
k bráně závodu prováděli častější úklid.
R. Kalášek – dotaz - stezka Hrádek – odp. V. Čapek – probíhá výkup pozemků.
R. Kalášek – požadavek na vyspravení stezky do Semtína lesem.
J. Kolář – tlumočí názory občanů - ul. Písková – ořezat keř, který jde do ulice u lesa.
J. Kolář – požadavek na rozšíření mostku v ul. Doubravická o chodník vpravo ve směru ul. Semtínská.
J. Kolář – označení místa častého přecházení chodců a cyklistů přes silnici I/36 (nadjezd Doubravice) v
místě vyústění slepého chodníku vedoucího z točny MHD linky 13 k této silnici.
R. Kalášek – přerostlá zeleň podél cyklostezky od Globusu směr Albert.
Jednání ukončeno v 16:55 hod. Zapsala V. Žabenská
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: ………………………..
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