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

Zápis z 27. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 14.10. 2020
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

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

I
Jmenování ověřitele zápisu z 27. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 26. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 27. jednání R MO byl jmenován
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
17.9. – fa. Autodoprava Doubravice – urgence nápravy stavu viz stížnosti
18.9. – návštěva jubilantky -96 let – Rosice
19.9. – akce Ukliďme Česko, Prakiáda SDH Rosice
21.9. – jednání se starostou St. Hradiště – dopravní značení, objízdná trasa ul. Hradišťská
- účast na pozemkové komisi rady města
23.9. - jednání s občany - objízdné trasy Ohrazenice
- jednání s farářem farnosti Rosice - rekonstrukce střechy
- dopis zastupitelům města – připomínky k bodům programu ZmP
26.9. – mistrovský zápas TJ Sokol Rosice – kopaná
29.9. – Lávka – výčet požadavků k doplnění materiálů pro stavební řízení (SSÚ)
30.9. – kontrolní den – stavba lávka svítkovský most
- farnost Rosice – žádost o finanční podporu
2. – 3.10. – volby do zastupitelstva Pk.
Investiční akce (stavby)- ulice Arbesova, Pištorova, Dvořákova, Hradišťská, ostrůvek Bělehradská – posun
termínu zahájení
8.10. – JSDH rozvoz roušek do škol
12.10. – nouzový stav (omezení úředních hodin)
Usnesení č.: 299/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty, místostarosty a tajemníka na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

III
Vlastní program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení Rady MO za 3. čtvrtletí 2020
Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII
Návrh obsahu zpravodaje č. 4/2020
Návrh na odvolání a jmenování člena Místní komise RMO
Žádost Římskokatolické farnosti Rosice
Žádost o upuštění od smluvní pokuty při prodlení s platbou nájemného
Vypsání záměru na pronájem prostor sloužících podnikání
Návrh novely Nařízení Statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních
komunikací
Usnesení č.: 300/27-10/2020
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

1/ Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 3. čtvrtletí 2020
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá J. Rejda, místostarosta MO.
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Usnesení č.: 301/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.
-

pro: 4
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.
Usnesení č.: 302/27-10/2020
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

3/ Obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2020
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu.
Usnesení č.: 303/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII schvaluje obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2020.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

4/ Návrh na odvolání a jmenování člena Místní komise RMO
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá J. Tomšů, radní.
Usnesení č.: 304/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII
1/ projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h zákona o obcích č. 128/2000
odvolává z funkce člena Místní komise Trnová paní ***, a to ke dni 31.10.2020
2/ projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h zákona o obcích č. 128/2000
jmenuje do funkce člena Místní komise Trnová paní ***, a to ode dne 1.11.2020.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

5/ Návrh daru na dofinancování projektu obnovy střechy kostela v Rosicích
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá J. Rejda, místostarosta MO.
Rozprava:
členové RMO doporučují požádat rovněž město Pardubice o dotaci nebo dar
Usnesení č.: 305/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII souhlasí v souladu s důvodovou zprávou s poskytnutím daru pro
Římskokatolickou farnost Rosice nad Labem ve výši 44.000,-- Kč s účelem dofinancování letošní
etapy obnovy střechy nemovité kulturní památky kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem
a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

6/ Žádost o upuštění od smluvní pokuty při prodlení s platbou nájemného na III. čtvrtletí 2020
Zpracovala S. Hájková, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO.
Usnesení č.: 306/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu z uplatněné sankce smluvní
pokuty ve výši Kč 3.400,-- vůči paní Renatě Husákové, ***, IČ: 48631116 při prodlení s platbou
nájemného na III. čtvrtletí roku 2020 dle předložené zprávy.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

7/ Vypsání záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání
Zpracovala S. Hájková, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO.
Rozprava:
J. Tomšů – navrhuje zvážit použití OD pro jiné účely
Usnesení č.: 307/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII
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I. schvaluje vyhlášení záměru Městského obvodu Pardubice VII v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na nájem prostor sloužících
podnikání o celkové výměře 109,22 m2, umístěných v I. nadzemním podlaží budovy čp. 32 na
Bohdanečské ul. v Pardubicích – Trnové, stojící na pozemku st. parcela č. 8, k. ú. Trnová
(717959), zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50001, s účinností nejdříve od 10. ledna
2021 dle přiloženého návrhu.
II. ukládá ekonomickému odboru záměr uvedený v bodě I. zveřejnit.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

8/ Návrh novely Nařízení Statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních
komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013,
č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018 a č. 3/2019
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Usnesení č.: 308/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII projednala návrh novely Nařízení Statutárního města Pardubic č. 9/2009
o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č.
5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018 a č.
3/2019 a s jeho zněním souhlasí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 309/27-10/2020
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)
a rozhodla následovně:
1/ *** žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 612/11 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Rosice nad
Labem.
RMO Pardubice VII nesouhlasí s uvedenou žádostí z důvodu zachování zeleně a celistvosti pozemku.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2/ *** nabízí bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 40/71, 40/72, 40/73, 40/100, 40/112,
40/160, 40/222 k.ú Semtín pod budoucí komunikací včetně přilehlých veř. prostranství do majetku města
Pardubice a úplatný převod /IS/ po kolaudaci – výstavba lokalita Obora Pardubice, Doubravice.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
J. Tomšů – obnova dopravního značení parkovacích míst na Krétě – u knihobudky je označeno parkovací
místo navíc
J. Tomšů – vjezd na Krétu „šikana“– voda u přechodu pro chodce
R. Kalášek – vyčistit místo pro přechází na I/36 a stezku, výměna vstupních dveří OD Doubravice
Zapsala T. Maršálková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO:………………………..
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