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

Zápis z 41. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se
konala dne 12.1. 2022
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Tomšů, J. Rejda
Omluveni: R. Kalášek
Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 41. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 40. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 41. jednání R MO byl jmenován
F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty a tajemníka úřadu
- pracovní jednání starosty s:
p. Forbelským, arcidiecéze Pardubice; p. Kopeckým, SmP a.s.; f. Keto Diet; p. Ilkem, Obora
Doubravice; ředitelem Synthesia a.s.; ředitelem OC Globus; ředitelem f. Awos s.r.o.;
- jednání s občany – seče, sběr listí, kácení lesního porostu Trnová, záměr oprav chodníků
v Rosicích, venkovní posilovna Rosice, stížnost na dopravu v Rosicích
- výstava betlémů, senioři Ohrazenice
- jednání s provozovateli hospody U Skalů a Trafiky v Rosicích
- návštěvy jubilantů
- 6.1. – vedení města, starostové obcí – společný postup a postoj k problematice spalovny
v Rybitví
- účast na výroční schůzi SDH Ohrazenice
- 12.1. uctění památky obětí Heydrichiády – Zámeček Pardubice
- 12.1. stanovisko MO k materiálu EIA – spalovna Rybitví – MŽP
Usnesení č.:466/41-1/2022
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

III
Vlastní program
1. Projednání přidělení dotací schválených Zastupitelstvem MO Pardubice VII pro
sportovní, školské a ostatní zájmové organizace na rok 2022
2. Kontrola plnění usnesení Rady Městského obvodu Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2021
3. Informativní zpráva „HMG přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu
MO P VII na rok 2022“
4. Návrh obsahu Zpravodaje č.1/2022
5. Stanovení priorit spolupráce MO Pardubice VII a MpP na období roku 2022
6. Plán činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2022 a vyhodnocení činnosti za
rok 2021
7. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků v ul.
Prokopa Holého“
8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého“
9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:
PD Odvodnění vozovky ul. Poláčkova
10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
PD Odvodnění vozovky ul. Poláčkova
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11. Návrh smlouvy na „Opravy komunikací po zimě 2021/2022 na území Městského
obvodu Pardubice VII“
12. Návrh zadávací dokumentace na VZMR „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch
záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2022 a 2023“.
13. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na
rok 2022 a 2023“.
Usnesení č.:467/41-1/2022
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním o bod
14. Projednání petice občanů a bod 15. Informace ke Spalovně průmyslového odpadu.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

1 Přidělení programových a individuálních dotací MO Pardubice VII pro sportovní,
školské a ostatní organizace na rok 2022 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek,
starosta MO Pardubice VII. Do diskuse se zapojili všichni členové R MO.
Usnesení č.:468/41-1/2022
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou následující
přidělení programových dotací pro rok 2022 v rámci schváleného rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII na rok 2022 a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací podle
schváleného vzoru:
TJ Sokol Rosice (3 oddíly – kopaná, tenis, stolní tenis)
32 000,Klub sportu pro všechny
15 000,SDH Rosice n/L
34 000,(5 akcí – rosická studna, prakiáda, dětský den, karneval, autom. závod)
SDH Trnová (4 akce – 2xnohejbal, požární sport, dětský den)
27 000,SDH Ohrazenice (požární sport, dětský den)
15 000,SDH Doubravice
18 000,(stolní tenis, karneval, dětský den, sportovní den)
Doležal Tomáš
12 000,S.A.O.Atleti Ohio
10 000,Klimáček Aleš
11 000,ZŠ Ohrazenice
9 000,TAJV, z.s.
7 000,Pardubický spolek historie železniční dopravy
9 000,Svaz důchodců ČR Ohrazenice
5 000,a zároveň schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace městského obvodu ve
výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2022 na následující konkrétní položky
dotací jednotlivým subjektům v souladu s důvodovou zprávou (rozpočtové opatření č. 1).
Dotace v oblasti sportu
TJ Sokol Rosice
(oddíly – kopaná 12000,-, tenis 10000,-, stolní tenis 10000,-)
32 000,Klub sportu pro všechny
15 000,SDH Rosice n/L
21 000,(3 akce – rosická studna 10000,-, prakiáda 5000,-, automob.závod 6000,-)
SDH Trnová
20 000,(3 akce – 2xnohejbal 14000,-, požární sport 6000,-)
SDH Ohrazenice (požární sport)
8 000,SDH Doubravice (stolní tenis)
3 000,S.A.O.Atleti Ohio
10 000,Klimáček Aleš
11 000,Volný čas dětí a mládeže
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ZŠ Ohrazenice
9 000,SDH Ohrazenice - dětský den 7000,7 000,SDH Rosice n/L
13 000,(2 akce-dětský den 7000,-, karneval 6000,-)
SDH Doubravice
15 000,(3 akce-karneval 3000,-, dětský den 7000,-, sportovní den 5000,-)
SDH Trnová – dětský den
7 000,TAJV,z.s.
7 000,Kultura a ostatní zájmové činnosti
Doležal Tomáš (výstava historických traktorů)
12 000,Pardubický spolek historie železniční dopravy
9 000,Klub důchodců Ohrazenice
5 000,a ukládá podat o výše provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu
předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci ***** na organizaci Turnaje ve čtyřhře v beach tenisu
ve výši 7000Kč s účelovým využitím na úhradu pronájmu kurtů a vybavení (pálky, míče) a
ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle schváleného vzoru a
v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace ve
výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2022 na novou položku „Individuální
dotace *****“ ve výši 7000Kč (součást rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto přesunu
podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO
Pardubice VII.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

2.Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2021
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Usnesení č.:469/41-1/2022

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

3. Informativní zpráva,, HMG přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu
MO P VII na rok 2022
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD.
Usnesení č.:470/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

4. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 1/2022
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.
Usnesení č.:471/41-1/2022
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO
Pardubice VII č. 1/2022.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

5. Stanovení priorit součinnosti Městského obvodu Pardubice VII a Městské policie
Pardubice v roce 2022
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a P. Pospíchal, zástupce velitele okrsku MpP,
předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Usnesení č.:472/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje priority součinnosti MO Pardubice VII a Městské policie
Pardubice v roce 2022.
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- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

6. Návrh plánu činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2022 a vyhodnocení
činnosti za rok 2021
Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ. Předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta
MO Pardubice VII.
Rozprava:
Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO
Usnesení č.:473/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje:
1. Plány činností místních komisí na rok 2022 a bere na vědomí vyhodnocení činnosti za rok
2021.
2. MK Rosice bude zasedat ve stávajícím počtu členů po zbytek volebního období.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

7. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků v ul.
Prokopa Holého“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD.
Usnesení č.:474/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku: „Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého“.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD.
Usnesení č.:475/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého.“
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „PD Odvodnění vozovky ul.
Poláčkova“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD.
Usnesení č.:476/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku: „PD odvodnění vozovky ul. Poláčkova“.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „PD
Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.:477/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „PD Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0
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11. Návrh smlouvy na „Opravy komunikací po zimě 2021/2022 na území Městského
obvodu Pardubice VII“ v souladu s bodem III. čl. 4 Směrnice č. 15 – Zadávací řád
veřejných zakázek
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.:478/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravy komunikací po zimě 2021/2022 na
území Městského obvodu Pardubice VII“.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

12. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zahradnická péče a údržba
vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2022 a 2023“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.:479/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku: „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na
rok 2022 a 2023.“
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

13. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na
rok 2022 a 2023“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.:480/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO
Pardubice VII na rok 2022 a 2023“
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

14. Projednání petice občanů
Zprávu uvedl a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Rozprava:
Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO.
Usnesení č.:481/41-1/2022

Rada MO Pardubice VII projednala znění petice, s jejím obsahem nesouhlasí a doporučuje
předložit ji k projednání na nejbližším jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
- pro: 3
- proti: 0
- zdrž: 1 (J.Rejda)

15. Informace ke Spalovně průmyslového odpadu
Zprávu uvedl a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. MO Pardubice VII
i nadále vyjadřuje negativní stanovisko k záměru fy AV CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Usnesení č.:482/41-1/2022
Rada MO Pardubice VII souhlasí se zněním stanoviska ve věci: Stanovisko k dokumentaci
vlivů záměru firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. „Modernizace spalovny
průmyslových odpadů, provozovna Pardubice.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

Pozemky:
Usnesení č.:483/41-1/2022
R MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a rozhodla
následovně:
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1) Společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498,

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, žádá o poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění
reklamních zařízení na pozemcích města za období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020
Rada MO Pardubice VII nedoporučuje poskytnutí slevy s ohledem na právní názor
odboru OMI Magistrátu města Pardubic.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

2) ***** žádá o změnu nájemce části pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 14 m2

v k.ú. Semtín *****. Zdůvodnění žadatele: účel užívání kůlna.
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

3***** žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 49 m2 v k.ú.
Semtín, za účelem umístění a užívání garáže a kůlny.
Rada MO Pardubice VII nesouhlasí a preferuje zachovat lesní pozemek.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

4) ***** žádají o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 a části
pozemku označeného jako p.p.č. 35/1 o výměře cca 373 m2, vše v k.ú. Semtín. Zdůvodnění
žadatele: dosavadní užívání pozemků.
Rada MO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí a požaduje ponechat v majetku města
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

5) Statutární město Pardubice, žádá o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a
provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení umístěného na části pozemku
označeného jako p.p.č. 221/3 v k.ú. Ohrazenice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice,
spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické
a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných
prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení,
ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího
vlastníka inženýrské sítě. Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její
rozsah je určen geometrickým plánem č. 798-184/2021. Zdůvodnění žadatele: zřízení věcného
břemene prohlášením, jedná se o soubor veřejného osvětlení uložený v rámci investiční akce
města Pardubice – ÚMO Pardubice VII „Parkovací stání v ulici Pištorova“.
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

Diskuse, různé: bez diskuse
Zapsala P. Žďárská
Ověřitel zápisu: ……………………...
Starosta MO: .………………………..
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