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

 
Zápis z 58. sch ůze Rady MO Pardubice VII ( dále jen R MO), která se konala 

dne 30. 5. 2018 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, J. Kolář      Za ÚMO : M. Kroutilová 
Omluveni: J. Tomšů, R. Kalášek, 

I 
Jmenování ov ěřitele zápisu z 58. sch ůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 57. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 58. jednání R MO byl jmenován J. 
Kolář. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka ú řadu 

Bude předložena na jednání ZMO. RMO byla obeznámena s vývojem veřejné zakázky – rekonstrukce 
chodníku ul. Čapkova, kde dojde k uplatnění smluvní pokuty. 
Usnesení č.: 743/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Návrh novely Knihovního řádu knihoven MO Pardubice VII 
2. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Revitalizace veřejného prostranství finské 

domky 
3. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici 

Alešova, Rosice 
4. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: 

Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova, Rosice  
5. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 

Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova, Rosice 
6. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z frézinku 
7. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zpevněné 

plochy z frézinku 
8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Zpevněné 

plochy z frézinku 
Usnesení č.: 744/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

1. Návrh novely Knihovního řádu knihoven MO Pardubice VII  
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 745/58-5/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII zprávu projednala dle předložené zprávy a 
doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
2. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Revitalizace veřejného prostranství finské domky 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Do výběrového řízení se nikdo 
nepřihlásil, proto navrhuji původní výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení. 
Usnesení č.: 746/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku: Revitalizace 
veřejného prostranství finské domky a současně ukládá vedoucímu odboru ŽPOD 
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zahájit druhé kolo výběrového řízení na výběr zhotovitele, za stejných podmínek 
schválených usnesením RMO č. 702-704/55-2/2018, ze dne 28.2.2018. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova, 
Rosice 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 747/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova, Rosice. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ulici Alešova, Rosice. 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 748/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova, Rosice. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ulici Alešova, Rosice 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 749/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova Rosice. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z frézinku 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 750/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z frézinku. 

- pro:   3 
- proti: 0 
- zdrž.: 0 

 

7. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z 
frézinku 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 751/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z frézinku. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z 
frézinku  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 752/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Zpevněné plochy z frézinku. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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Pozemky: 
Usnesení č.: 753/58-5/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a 
rozhodla následovně: 
1/ ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, žádá  
o vydání souhlasu vlastníka části pozemků označených jako p. p. č. 282/3 v k. ú. Trnová v rozsahu 88 m2 
dočasného záboru a 20 m2 trvalého záboru a p. p. č. 376/3 v k. ú. Semtín v rozsahu 571 m2 dočasného 
záboru a 56 m2 trvalého záboru za účelem realizace stavby „I/36 Pardubice, Most ev. č. 36-009“, na 
základě které dojde k rekonstrukci a modernizaci mostu ev. č. 36-009 a přilehlé komunikace a o uzavření 
smlouvy o podmínkách provedení stavby. 
Rada MO Pardubice VII nemá k dané žádosti připomínky. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2/ Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
Hradec Králové a statutární město Pardubice, zast. OMI  po vzájemné dohodě navrhují směnu pozemků: 
pozemků označených jako st. p. č. 10794 o výměře 152 m2, st. p. č. 10795 o výměře 22 m2, st. p. č. 10810 
o výměře 22 m2, st. p. č. 10811 o výměře 55 m2, st. p. č. 10837 o výměře 41 m2, st. p. č. 10841 o výměře 
4 m2, st. p. č. 10844 o výměře 51 m2, st. p. č. 10848 o výměře 30 m2, st. p. č. 10849 o výměře 1.894 m2, 
st. p. č. 10951 o výměře 124 m2, st. p. č. 10952 o výměře 7 m2, p. p. č. 103/18 o výměře 2.703 m2, p. p. č. 
672/25 o výměře 653 m2, p. p. č. 1660/6 o výměře 3.182 m2, p. p. č. 1660/7 o výměře 323 m2, p. p. č. 
2774/33 o výměře 586 m2, p. p. č. 2774/56 o výměře 2 m2, p. p. č. 2774/62 o výměře 63 m2, p. p. č. 
2774/63 o výměře 2.371 m2, p. p. č. 2783/78 o výměře 1.687 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 
5/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako st. p. č. 10805 o výměře 417 m2, vše v k. ú. 
Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice za pozemky označené jako st. p. č. 10620/1 o 
výměře 466 m2, st. p. č. 10634/2 o výměře 63 m2, st. p. č. 10634/3 o výměře 308 m2, st. p. č. 10634/5 o 
výměře 198 m2, st. p. č. 10634/7 o výměře 24 m2, st. p. č. 10650/1 o výměře 1.864 m2, st. p. č. 10650/4 o 
výměře 535 m2, p. p. č. 331/9 o výměře 217 m2, p. p. č. 331/10 o výměře 164 m2, p. p. č. 331/16 o výměře 
194 m2, p. p. č. 331/21 o výměře 29 m2, p. p. č. 341/7 o výměře 363 m2, p. p. č. 1619/4 o výměře 21 m2, 
p. p. č. 1660/5 o výměře 29 m2, p. p. č. 1682/11 o výměře 314 m2, p. p. č. 1728/10 o výměře 143 m2, p. p. 
č. 1728/12 o výměře 34 m2, p. p. č. 1728/13 o výměře 181 m2, p. p. č. 3647/2 o výměře 1.139 m2, p. p. č. 
3647/27 o výměře 1.003 m2, p. p. č. 3647/28 o výměře 647 m2, spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/12 
vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 341/6 o výměře 2.231 m2, spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 3/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 3647/60 o výměře 21 m2, vše 
v k. ú. Pardubice, pozemku označeného jako p. p. č. 466/31 o výměře 88 m2 v k. ú. Mnětice, pozemků 
označených jako p. p. č. 614/37 o výměře 765 m2 a p. p. č. 634/1 o výměře 4.052 m2, vše v k. ú. Rosice 
nad Labem, pozemku označeného jako p. p. č. 251/5 o výměře 155 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, 
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,   
Rada MO Pardubice VII nemá k dané žádosti připomínky. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
Jednání ukončeno v 15:45 hod. Zapsala V. Žabenská  
 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...    
 
Starosta MO:  ……………………….. 


