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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 44. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 21.06.2021 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko  

 

Omluven: Daniel Křivka 

 

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Na začátku schůze přivítal 

žadatele o prodej pozemků, který následně představil svůj záměr jejich využití. Poté navrhl 

rozšířit program schůze o zprávu č. 9 – „Veřejná zakázka malého rozsahu - „REKONSTRUKCE 

ULICE SJEZDOVÁ I a II“ a č. 10 -  Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas na akci „Pardubice, U Bylanky 1312 stížnost knn“. Takto rozšířený program byl 

schválen. 
 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 43. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 – 10 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 43. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 43. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 44. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Ing. František Socha PhD. 
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II. Předložené zprávy: 

 

 

 

1. Veřejná zakázka malého rozsahu - „REKONSTRUKCE ULICE JOSEFA POPPERA“ 

Rozprava 

p.starosta – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2021-568 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Rekonstrukce ulice Josefa Poppera“ a ukládá Odboru investic, dopravy a životního 

prostředí zahájit zadávací řízení. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

 

2. Veřejná zakázka malého rozsahu - „ÚPRAVA A ZATRAVNĚNÍ PLOCH PRO 

BASEBALLOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ“ 

Rozprava 

p.Pešek – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2021-569 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Úprava a zatravnění ploch pro baseballové a softballové hřiště“ a ukládá Odboru 

investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 
                                                                                                                                                (4 pro) 

 

3. Žádost o nájem podílu pozemku p.č. 121/34 v k.ú.  
Rozprava 

p.Hromádko – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2021-570 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem 

k celku pozemku označeného jako p.p.č. 121/34o výměře 300 m2 v k.ú. Popkovice ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice, za nájemné ve výši dle Zásad pro nakládání s pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice, za účelem umístění kontejnerů pro odkládání 

stavebního nářadí a materiálu pro žadatele.  
                                                                                                                                                (4 pro) 

 

4. Žádost o prodej pozemků  
Rozprava 

p.Socha – navrhuje text nového usnesení – Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem 

pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č. 332/6 o výměře 118 m2, prodeje 

části pozemků p.p.č. 332/4 o výměře 25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice, 

ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. a se zřízením věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře 25 m2, p.p.č. 332/5 o 

výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice, spočívajícího v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka 

pozemků a pro každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 296/2, p.p.č. 296/3, 

p.p.č. 305/5, vše v k.ú. Popkovice do doby, než bude vyřešeno napojení těchto pozemků na 

inženýrské sítě a okolní komunikace, zejména silnici 1.třídy. 
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Usnesení R2021-571 

Rada MO Pardubice VI 

nesouhlasí s prodejem pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č. 332/6 o 

výměře 118 m2, p.p.č. 332/4 o výměře 25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. 

Popkovice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. se zřízením 

věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře 25 m2, p.p.č. 

332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice, spočívajícího v právu chůze a jízdy, ve prospěch 

vlastníka pozemků a pro každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 296/2, p.p.č. 

296/3, p.p.č. 305/5, vše v k.ú. Popkovice do doby, než bude vyřešeno napojení těchto pozemků 

na inženýrské sítě a okolní komunikace, zejména silnice 1.třídy. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

 

5. Žádost o prodej pozemku 
Rozprava 

p.Hromádko – navrhuje hlasovat podle bodu 2 

Usnesení R2021-572 

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p.p.č. 751/4 o 

výměře 35 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společný souhlas na akci „Novostavba 

2 RD, vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 170/27 a 170/23, k.ú. Svítkov“ 
Usnesení R2021-573 

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

souhlas na akci „Novostavba 2 RD, vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 170/27 a 170/23, 

k.ú. Svítkov“ pro žadatele. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

Vypustit 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společný souhlas na akci „Stavba 

rodinných domů „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, kanalizačních a vodovodních přípojek a 

oplocení v ulici Dostihová, Svítkov, na prac. č. 170/33, 170/34, 170/40, 170/41, 170/42, k.ú. 

Svítkov“ 
Usnesení R2021-574 

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

souhlas na akci „Stavba rodinných domů „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, kanalizačních a vodovodních 

přípojek a oplocení v ulici Dostihová, Svítkov, na prac. č. 170/33, 170/34, 170/40, 170/41, 

170/42, k.ú. Svítkov“ pro žadatele. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

Vypustit 
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8. IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021 
Rozprava 

p.Pešek – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2021-575 

Rada MO Pardubice VI schvaluje IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021 ve 

znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

 

9. Veřejná zakázka malého rozsahu - „REKONSTRUKCE ULICE SJEZDOVÁ I a II“ 

Rozprava: 

p.Socha  – navrhuje hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2021-576 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Rekonstrukce ulice Sjezdová I a II“ a ukládá Odboru investic, dopravy a životního 

prostředí zahájit zadávací řízení. 

                                                                                                                                                (4 pro) 

 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice, 

U Bylanky 1312 stížnost knn“ 

Usnesení R2021-577 

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

souhlas na akci „Pardubice, U Bylanky 1312 stížnost knn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 44. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence  

Usnesení R2021-541 

 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48     Usnesení R2020-255    Usnesení R2020-304 

Usnesení R2020-367   Usnesení R2020-381    Usnesení R2020-400 

Usnesení R2020-450   Usnesení R2021-482    Usnesení R2021-483 

Usnesení R2021-487   Usnesení R2021-488    Usnesení R2021-506 

Usnesení R2021-519   Usnesení R2021-520    Usnesení R2021-521 

Usnesení R2021-522   Usnesení R2021-523    Usnesení R2021-538  

Usnesení R2021-540   Usnesení R2021-543    Usnesení R2021-544 

Usnesení R2021-546   Usnesení R2021-547    Usnesení R2021-548 

Usnesení R2021-549   Usnesení R2021-550    Usnesení R2021-551 

Usnesení R2021-556   Usnesení R2021-557    Usnesení R2021-558 

Usnesení R2021-563   Usnesení R2021-565    Usnesení R2021-566 
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VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:25 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.06.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. František Socha PhD. v.r. 

 

 

dne: 23.06.2021 

 

 

dne: 23.06.2021 

                                                                                                       

 

PhDr. Petr Králíček v.r. 

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


