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

Zápis z 14. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 16.10. 2019
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

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

I
Jmenování ověřitele zápisu z 14. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis ze 13. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 14. jednání R MO byl jmenován F.
Rais. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
- 26.9. jednání s občany – přístupová cesta zahrádky Rosice, majitelé, geodet
- 27.9. sportovní den pro děti – AŠSK Pardubice, Ohrazenice
- 30.9. povětří - uzavření parků a hřišť, spadlý strom na Školním náměstí
- 1.10. jednání s ředitelem SmP – výlepové plochy ul. Poděbradská, veřejné osvětlení na protihlukové stěně
ul. Nádražní
- 4.10. jednání s občany – stížnosti na kontejnerové stání ul. Školská
- 7.10. jednání s firmou Intriple Praha – záměr – pobočka firmy v Rosicích
- jednání s občany - výsadby stromů z dotací pro obce
- 8.10. jednání s občany - poškozená cyklostezka v Trnové
- 10.10. bezpečnostní rada Synthesia – 2020 dokončení rekonstrukce kotlů
- 14.10. jednání s MpP – situace ul. Legionářská, Hradišťská, hřbitov krádeže
- jednání s p. Brožem FO MmP – rozpočet města 2020 (požadavky MO)
- jednání s fy VaK a OMI MmP - koordinace investičních akcí
- jednání s občany – stížnosti krádeže na hřbitově v Rosicích
- uzavření mostu mezi Svítkovem a Rosicemi – do 6.12.2019
- zprovoznění mostku mezi Doubravicemi a Hrádkem
- 15.10. jednání s občany – černá skládka Doubravické domy
- zablokování ul. Výzkumná u zahrádek nákladním automobilem
- probíhají stavby - kontejnerové stání ul. Školská, chodník ul. Doubravická, plocha před sokolovnou
Usnesení č.: 157/14-10/2019
Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO za 3. čtvrtletí 2019
2. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII
3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO Pardubice VII po sezóně 2019 (včetně podrobné
analýzy v nákladovosti)
4. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních
komunikací na území města Pardubic
5. Žádost nájemce OD Doubravice p. Jaroslava Stodoly
6. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2019
Diskuse, různé:
V. Čapek – navrhuje stažení bodu č. 5 (z důvodu změny žádosti)
Usnesení č.: 158/14-10/2019
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání s tím, že bod 5 je stažen z programu.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 3. čtvrtletí 2019

1

Zpracovala M. Kroutilová, předkládá V. Čapek, starosta MO.
Usnesení č.: 159/14-10/2019
R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Uvedl V. Čapek, starosta MO.
Usnesení č.: 160/14-10/2019
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO Pardubice VII po sezóně 2019 (včetně podrobné
analýzy v nákladovosti)
Zpracovala V. Vojtišková, odd. ŽPOD, předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 161/14-10/2019

R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

4. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních
komunikací na území města Pardubic.
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Usnesení č.: 162/14-10/2019
R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009
o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

5. Žádost nájemce OD Doubravice p. Jaroslava Stodoly
Zpráva byla stažena z programu.
6. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2019
Zpracoval T. Vencl, ved. ŽPOD, předkládá V. Čapek, starosto MO.
Usnesení č.: 163/14-10/2019
R MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření č. 7) ve výši
Kč 100 000,-- v rámci kapitoly odboru ŽPOD na položce Investiční akce a opravy, Oblast ochrany
životního prostředí z kapitálových na běžné výdaje a ukládá podat informativní zprávu o tomto
přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 164/14-10/2019
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)
a rozhodla následovně:
1/ Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené
předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako
p.p.č. 420/161 v k.ú. Trnová v rozsahu geometrického plánu, za účelem provozování stávajícího vodovodu
PVC d90
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
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-

proti: 0
zdrž.: 0

2/ *** žádají o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/27 o výměře 29 m2 v k.ú. Ohrazenice
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – komentář k zápisu Místní komise Doubravice
V. Čapek – informoval o podané žádosti o odvolání z funkce předsedy Místní komise v Rosicích p. Valenty
V. Čapek – studie „Nové Ohrazenice“ II. etapa
J. Tomšů – informace o projektu „Podaná ruka“
J. Tomšů – dotaz na parkovací místa na Krétě – odp. V. Čapek, je v řešení
J. Rejda – dotaz na opravu mostu ze Svítkova do Rosic – odp. V. Čapek
J. Rejda – navrhuje využít bývalé kontejnerové stání v ul. Rybitevská v Rosicích jako parkovací místo
R. Kalášek – nepřehledný výjezd z I/37 na nadjezd směr Globus (zarostlá značka, přerostlé keře)
Zapsala T. Maršálková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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