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

 

Zápis z 23. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 17.6. 2020 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, F. Rais, J. Tomšů                                       
Za ÚMO: M. Kroutilová  

 
I 

Jmenování ověřitele zápisu z 23. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 22. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 23. jednání R MO byl jmenován  
J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 
Zpráva bude předložena na příštím jednání Rady 

 
III 

Vlastní program  
 

1. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Doubravice 
2. Výběr zhotovitele na VZ – „Rekonstrukce chodníku ul. Arbesova u školy“ 

 
Usnesení č.: 269/23-6/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

             
1/ Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Doubravice 
Zpracovala S. Gregarová, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO. Uvedl V. Čapek, starosta MO.  
 

Usnesení č.: 270/23-6/2020 
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě o nájmu bytu uzavřené Městským obvodem Pardubice VII s ***, na nájem bytu č. 1 
v obecním domě v Doubravicích, umístěný ve II. nadzemním podlaží budovy č.p. 8, tak, že dojde 
k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 14. července 2021. Aktuální výše nájemného činí 
5.594,00 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 
   

2. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Arbesova u školy“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Uvedl V. Čapek, starosta MO.  
 

Usnesení č.: 271/23-6/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce chodníku v ul. 
Arbesova u školy“ firmu: STAVO Kameník s.r.o., Pohřebačka 44, 533 43 Opatovice nad Labem, 
IČ: 04460723. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

 
Pozemky: 
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Usnesení č.: 272/23-6/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ *** žádá o -prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová, za 
účelem výstavby garáže a prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. 
Pardubičky, za účelem výstavby garáže 
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí a doporučuje ponechat průchod do přilehlé zeleně na 
pozemku 663 v k.ú. Trnová. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 
J. Rejda – dešťové vpusti v ul. Rybitevská, kanalizace v ul. Na Vrškách je ve špatném stavu 
J. Tomšů – zajistit kontrolu sečí v ul. Bohdanečská 
R. Kalášek – u Finských domků vyplavená cesta, u Švédských domků propad kanalizace (čp. 62) 
F. Rais – včasné provádění postřiků plevelů 
Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


