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

 

Zápis z 10. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala dne 24.7. 
2019 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Za ÚMO: Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 10. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 9. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 10. jednání R MO byl jmenována J. Tomšů. 

Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

-  28.6. akce MO pro děti v lesoparku Trnová - Rozloučení se školou  

- 2.7.  J. Rejda - účast na jednání ve věci PD ul. J.Potůčka - CZSH, Poliklinika Trnová, MO P II, projektant 

- 18.7. jednání s pí. Harišovou z MmP – dotace – JSDH, zbrojnice, lávka, komunitní centrum, vodní plochy a dešťovka 

- 22.7. náštěva jubilanta 90. let v Ohrazenicích 

- jednání s městskou policií - objízdné trasy v MO – dohled; funkčnost kamer na hřištích; parkování v ul. Pištorova 

Usnesení č.: 118/10-7/2019 

Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty. 
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0  
III 

Vlastní program  
1. Návrh darů členům Komisí Rady MO Pardubice VII za 1. pol. 2019 

2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. a 2. čtvrtletí 2019 

3. Návrh obsahu zpravodaje MO č. 3/2019 

4. Návrh na vyřazení části knižního fondu – Doubravice 

5. Návrh na vyřazení části knižního fondu – Ohrazenice 

6. Návrh daru na dofinancování projektu na obnovu střechy kostela v Rosicích 

7. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova 

včetně odstavných stání 

8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikace a 

chodníku ul. Mánesova včetně odstavných stání 

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Výstavba nového parkovacího stání ul. Pištorova 

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Výstavba nového parkovacího 

stání ul. Pištorova 

11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

1. PD Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 

2. PD Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 

3. PD Výstavba nové parkovací plochy v u. Semtínská 

4. PD Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 

12. Návrh členů pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  

1. PD Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 

2. PD Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 

3. PD Výstavba nové parkovací plochy v u. Semtínská 

4. PD Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 

Usnesení č.: 119/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

              
1. Návrh darů členům komisí Rady MO Pardubice VII (kromě členů zastupitelstva) za 1. pololetí 2019 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. 

Usnesení č.: 120/10-7/2019 
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R MO Pardubice VII schvaluje výši darů pro členy komisí Rady Městského obvodu Pardubice VII za 1. pololetí 
2019 dle tabulkové části.  

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
              

2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. a 2. čtvrtletí 2019 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. 

Rozprava: 

J. Tomšů – navrhuje vypustit i usnesení č. 332/27-8/2016 z důvodu jeho splnění 

Usnesení č.: 121/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu a v souladu s důvodovou zprávou vypouští ze sledování 
úkoly č. 817/63-9/2018 a č. 332/27-8/2016. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Návrh obsahu zpravodaje MO Pardubice VII č. 3/2019 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 

Rozprava: 

J.Tomšů – navrhuji doplnit článek o edukační činnosti 

F.Rais – článek o TJ Sokol, oddíl kopaná 

J.Rejda – historie obvodu  

R.Kalášek – akce SDH 

Usnesení č.: 122/10-7/2019 
R MO Pardubice VII předloženou schvaluje předložený návrh obsahu zpravodaje MO Pardubice VII č. 3/2019 
s doplněním dle rozpravy.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

 

4. Návrh na vyřazení části knižního fondu místní knihovny Doubravice 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 

Usnesení č.: 123/10-7/2019 
R MO Pardubice VII souhlasí s vyřazením části knižního fondu místní knihovny Doubravice dle přílohy této 
zprávy.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

5. Návrh na vyřazení části knižního fondu místní knihovny v Ohrazenicích 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 

Usnesení č.: 124/10-7/2019 
R MO Pardubice VII souhlasí s vyřazením části knižního fondu místní knihovny Ohrazenice dle přílohy této 
zprávy.  

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

6. Návrh daru na dofinancování projektu obnovy střechy kostela v Rosicích 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. 

Rozprava: 

J.Tomšů – navrhuji poskytnout celou částku 

Usnesení č.: 125/10-7/2019 
R MO Pardubice VII souhlasí v souladu s důvodovou zprávou s poskytnutím daru pro Římskokatolickou 
farnost Rosice nad Labem ve výši 64.000,-- Kč s účelem dofinancování projektové dokumentace obnovy 
střechy nemovité kulturní památky kostela sv. Václava v Rosicích na Labem a doporučuje jej ke schválení 
Zastupitelstvu MO Pardubice VII.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

7. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova 

včetně odstavných stání 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
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Usnesení č.: 126/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 
komunikace a chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných stání“. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace a 

chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných stání“ 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 127/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 
„Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných stání“. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Výstavba nového parkovacího stání ul. Pištorova“ 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 128/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Výstavba 
nového parkovacího stání ul. Pištorova“. 

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Výstavba nového parkovacího 

stání ul. Pištorova“ 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 129/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 
„Výstavba nového parkovacího stání ul. Pištorova“. 

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 

1. PD Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 

2. PD Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 

3. PD Výstavba nové parkovací plochy v u. Semtínská 

4. PD Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 130/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:  
1. PD Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 
2. PD Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 
3. PD Výstavba nové parkovací plochy v u. Semtínská 
4. PD Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici. 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:  

1. PD Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 

2. PD Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 

3. PD Výstavba nové parkovací plochy v u. Semtínská 

4. PD Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 131/10-7/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:  
1. PD Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla 
2. PD Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého 
3. PD Výstavba nové parkovací plochy v u. Semtínská 
4. PD Dělící ostrůvek přechodu pro chodce na Bělehradské ulici 
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- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 

Usnesení č.: 132/10-7/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ ****** Pardubice, žádá o prodej pozemku označeného jako st.p.č. 33 o výměře 306 m2, jehož součástí je stavba č.p. 

48, obč. vybavenost a pozemku označeného jako p.p.č. 309 o výměře 734 m2, vše v k.ú. Semtín, části obce Doubravice  
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí. Je přesvědčena, že se nejedná o zbytný majetek města a je 

v budoucnu využitelný pro MO.  
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

2/ Statutární město Pardubice, zast. MO Pardubice VII, žádá o  

-nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 750/8 o výměře 157 m2, p.p.č. 750/1 o výměře 354 m2, vše v k.ú. Svítkov, 

p.p.č. 514/24 o výměře 417 m2 v k.ú. Rosice nad Labem (dočasný zábor), za účelem dočasného užívání pozemků jako 

staveniště pro stavební akci „Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe“ a jejich pro částečné zastavění trvalou 

stavbou technického vybavení, tj. stavbou lávky, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu 

pozemků do dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na 5 let, za 

cenu 35.450,- Kč/rok, tj. 35,- Kč/m2/rok. 

-zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 750/8 o 

výměře 10 m2, p.p.č. 750/1 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 514/24 o výměře 154 m2 v k.ú. Rosice nad 

Labem (trvalý zábor), spočívajícího v právu vstupu a vjezdu a v povinnosti strpět umístění stavby lávky vybudované v 

rámci stavební akce „Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe“ po dobu neurčitou, resp. po celou dobu její 

fyzické a právní existence, vstupování na pozemek (rozumí se vstup a vjezd) budoucího oprávněného na služebný 

pozemek v rozsahu věcného břemene za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 

rekonstrukcí lávky nebo s odstraněním její havárie po celou dobu jejich fyzické a právní existence za jednorázovou 

úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, minimálně však 

ve výši 1.000,- Kč+DPH v platné výši, roční užitek se sjednává ve výši 35,- Kč/m2 plochy věcného břemene. 

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

3/ ****** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 518 o výměře 21 m2 v k.ú. Ohrazenice. 

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  
- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

4/ ****** žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 518 o výměře 21 m2, p.p.č. 519 o výměře 21 m2, částí 

pozemků označených jako p.p.č. 101/1 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 35/4 o výměře cca 46 m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 

39 m2, p.p.č. 86/10 o výměře cca 212 m2, vše v k.ú. Ohrazenice. 

RMO Pardubice VII s žádostí nesouhlasí. Pozemky pod garážemi požaduje nabídnout současným nájemcům. 

Veřejnou zeleň a veř. komunikaci požaduje ponechat v majetku města. 
- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – informoval o projektu Krajské knihovny v Pardubicích o sdružování finančních prostředků na nákup 

výměnného fondu pro podporu regionálních funkcí knihoven pro rok 2019 – rada se shodla na nezapojení se do projektu 

F. Rais – dotaz na budovu restaurace u Skalů – odp. V. Čapek, vlastník PSN předpokládá demolici v roce 2020 

F. Rais – navrhuje shánět dotační tituly pro komunitní centrum, zamyslet se nad zadáním projektové dokumentace 

J. Rejda – zjistit u policie, zda by bylo možné monitorovat přejezd přes svítkovský most 

J. Tomšů – vyzývá MpP, aby, zejména v odpoledních hodinách (14-16), v ul. Legionářská kontrolovala rychlost vozidel 

 a dodržování zákona o provozu na poz. komunikacích  

Zapsala T. Maršálková 

 

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


