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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII 
 

 

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu (dále jen Z MO) 
Pardubice VII, které se konalo dne 8. 12. 2021 

 
 

Jednání se uskutečnilo ve velkém sále restaurace Pod Věží v Doubravicích. 

Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uvádění bez akademických titulů a hodností. 

Přítomno: 14 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO 

Omluveni: Š. Fraňková 

I 

Zpráva ověřitelů z 15. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 15. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 16.zasedání Z MO 

byli jmenování M. Fuchsa, A. Holická. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, KÚ. 

II 

Volba návrhové komise 
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO PVII. Členy návrhové komise byli navrženi M. Hladík, 

J.  Bohucká. 

Usnesení č.: 135/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise M. Hladíka a J. Bohuckou. 

- pro:    11 
- proti:  0 

- zdrž.: 0 

III 

Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO 
Pardubice VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 

Bod financování Lávka v RmP schválen, v ZmP stažen 

Sportovní den mládeže v ZŠ Ohrazenice, Oceňování pedagogických pracovníků ve VČD 

CZSH – Bydlení v Parku – průchod chodců do sídliště N.Trnová u polikliniky leden až květen 

uzavřen – jednání s SBD Družba, náhradní trasa 

Informace z MO VI – souhlas majitele s odkupem pozemků na spojovací komunikaci mezi 

lávkami 

Odeslány požadavky MO VII na finance z rozpočtu města 2022 

RMO 6.10.2021 – nájem bytu, zpravodaj, novela nařízení města - zimní údržba 

Jednání Školské rady ZŠ Ohrazenice 

Nabídky dodavatelů - informativní radary se zobrazením SPZ – solární 

Volby do parlamentu ČR 

f. Skanska – pasport obslužných komunikací pro stavbu zdvojkolejnění trati Pce – H.K. 

Finanční audit MO – bez nedostatků 

Slavnostní otevření památníku Zámeček 

Jednání se zástupci spolků dotovaných MO, Posvícenský turnaj v nohejbalu – SDH Trnová 

Vedení města – seminář Zásady spolupráce s investory 

Dotační titul SFDI – možnosti žádosti – lávka 

RMO 10.11.2021 – investice 2022, priority spolupráce s MP, rozpočtová opatření, zimní údržba 

v rámci MO, činnost a žádosti dotovaných organizací, dary pro jubilanty,  

Jednání s MP – radary, kamery, volné obíhání psů, troubení kamionů, sousedské spory 

Kolegium starostů – rozpočet města 2022, výstupy kamerového systému pro starosty MO, nový 

web a mob. aplikace, stavební uzávěry, VDZ postupy pro realizace, nákazová situace a 

předvánoční akce, jednotná databáze agendy ztrát a nálezů, výdejní boxy zásilkoven, posun DZ 

začátek obce,  

Jednání s účastníky řízení rekonstrukce ul. J.K.Tyla 
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Územní rozhodnutí Rezidence Trnová – Bydlení v parku 

Rozsvěcení vánočního stromu v Rosicích, Beseda s žáky ZŠ Klas na téma samospráva obcí 

Jednání s vedením města, ORS, M. Kolovratníkem a starostou MO 6 – dotační titul – Lávka 

RMO 1.12.2021 – organizační řád ÚMO, rozpočet 2022, MK rady, investice 22, OZV města – 

odpadové hospodářství, deratizace, smlouvy se SmP a.s. 

Jednání s investory - plánované uzavírky- dopravní stavby 2022 

Na jednání ZMO se doslavili R. Kalášek a J. Rychtecký, členové ZMO. 

Rozprava: 

J. Rejda – dotaz na průchod u polikliniky – odp. V. Čapek, dotaz na sousedské spory – odp. V. 

Čapek a dotaz na posun hranice obce směr HK – odp. V. Čapek 

M. Černík – dotaz na pasport komunikací a nadjezdu – odp. V. Čapek 

Usnesení č.: 136/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro: 13  

- proti:  0 
- zdrž.: 0 

Na jednání se dostavil O. Kovařík, člen ZMO. 
 

IV 

Vlastní program 
1. Návrh činnosti výborů ZMO na rok 2022 

2. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2021 

3. Návrh rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2022 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2024 

5. Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII 

6. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII v roce 2021  
Řídící jednání V. Čapek, starosta MO předložil program jednání zastupitelstva. 

V. Košťál – navrhuje předřazení dalších dvou bodů programu 

                    1. Předání petice zastupitelům MO 

                    2. Lávka, financování, nové informace 

Usnesení č.: 137/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 16. jednání ZMO s doplněním o body 1 a 2.  

- pro: 13  

- proti:  0 
- zdrž.: 1 (R.Kalášek) 

 

1.Předání petice zastupitelům MO Pardubice VII 

Petici předal a komentářem doplnil p. Loučka, občan MO Pardubice VII. 

Rozprava: 

J. Rychtecký – požádal o dodání petice v elektronické podobě všem členům ZMO 

Usnesení č.: 138/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII bere petici na vědomí. 

- pro:     14 
- proti:   0  

- zdrž.:   0  

 

2. Nové informace k Lávce, financování 

Zprávu uvedl V. Košťál, požaduje podání nových informací o financování Lávky. Komentář 

zahájil V. Čapek, starosta MO, podal informace o vývoji této investice a možnostech jejího 

financování. Existují dvě varianty: 1. se změnou projektu je možná nižší cena 30 mil. bez DPH. 

2. varianta – SFDI připravuje nový dotační titul. Nutná je propojka s výstavbou cyklostezky 

MO Pardubice VI. Dotace až 85 % celkově uznatelných nákladů.  

Zcela novou informaci obdržel starosta MO při jednání ZMO – dotace bez změny projektu 

nebude možná. 

Usnesení č.: 139/16-12/2021 
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Z MO Pardubice VII bere na vědomí informace o financování Lávky. 
- pro:    14 

- proti:   0  

- zdrž.:   0  
 

3. Návrh činnosti výborů ZMO na rok 2022 
Zpracovala M Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládají M. Fuchsa a M. Prokůpek, předsedové 

jednotlivých výborů. 

Usnesení č.: 140/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje plány činnosti Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva 

MO Pardubice VII na rok 2022 
- pro:     14 
- proti:   0  

- zdrž.:   0  

 

4. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2021 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO a předkládá V. Čapek starosta MO Pardubice VII, FV ZMO 

Pardubice VII zprávu projednal a doporučuje ke schválení. 

Usnesení č.: 141/16-12/2021 
1. Z MO Pardubice VII schvaluje 4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 

rok 2021 (rozpočtové opatření č. 7) podle tabulkové části předložené zprávy. 

2.  Z MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle předložené zprávy. 
- pro:     14 
- proti:   0  

- zdrž.:   0  

 

 5. Návrh rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2022 
Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO a předkládá V. Čapek starosta MO Pardubice VII, FV 

Zastupitelstva MO Pardubice VII zprávu projednal a doporučuje ke schválení rozpočet na rok 2022. 

Současně doporučuje přesun položky Lávka přes slepé rameno Labe ve výši 32 mil. Kč do běžné rezervy 

rozpočtu. 

Rozprava: 

V. Košťál – žádá přesun položky 1 mil. na realizaci přeložky ČEZ do běžné rezervy, dotaz na chodník 

v ul. M Pujmanové, připomíná opravu schodiště u pošty  

Usnesení č.: 142/16-12/2021 
1. Z MO Pardubice VII schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 

včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2022 dle tabulkové části předložené zprávy 

s následujícími přesuny – položku Převod finančních prostředků do rozpočtu města - 

Lávka přes slepé rameno Labe ve výši 32 mil. Kč a prostředky na  Přeložku 

distribučního zařízení VN Rosice nad Labem vedené na položce Investiční akce a 

opravy - kapitálové výdaje v oblasti dopravy odboru ŽPOD ve výši 1 mil. Kč na položku 

běžná rezerva rozpočtu. 

2. Z MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová 

opatření v následujícím rozsahu: 

a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 

prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami včetně běžné 

rezervy rozpočtu pro rok 2022, popřípadě přesunovat prostředky na nové výdajové 

položky při zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé rezervy rozpočtu 

podléhá schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. Celkový objem přesunů 

nesmí přesáhnout během roku 2022 částku Kč 1 000 000,--. Povinností Rady MO 

Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně 

rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 

prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné 

položky Dotací městského obvodu ve výdajové části rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice VII pro rok 2022 odboru Kanceláře úřadu. Povinností Rady MO 
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Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně 

rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

c) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 

prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách rozpočtu pro rok 

2022 z běžných do kapitálových výdajů a naopak. Povinností Rady MO Pardubice 

VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu 

předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

3. Z MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými 

správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 

pro rok 2022 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby. 
- pro:     12 

- proti:   0  
- zdrž.:   2 ( V. Košťál, O. Kovařík) 

 

6.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2024 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO a předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII, FV 

zprávu projednal a doporučuje ke schválení. 

Usnesení č.: 143/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 

do roku 2024 podle předložené zprávy 
- pro:     14 

- proti:   0  

- zdrž.:   0 
 

7. Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu Městského obvodu P VII 

Zpracovala M Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 

Usnesení č.: 144/16-12/2021 

Z MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh aktualizace Pravidel hospodaření 

sociálního fondu Městského obvodu Pardubice VII s účinností od 1.1.2022. 
- pro:     12 
- proti:   0  

- zdrž.:   2 (M. Černík, V. Košťál) 

 

8. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII v roce 2021 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic a T. Vencl, vedoucí ŽPOD, předkládá V. Čapek, 

starosta MO Pardubice VII. 

Usnesení č.: 145/16-12/2021 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:    14 

- proti:   0  

- zdrž.:   0 
 

Diskuse:  

V. Košťál – dotaz na dotaci na opravu hrázky rybníčku Ohrazenice, odp. M. Hladík – byla 

podána žádost, čekáme na vyjádření, dotaz na hasičskou zbrojnici, odp. V. Čapek 

M. Černík – dotaz na otevření restaurace U Skalů 

*****, občanka Rosic – dotaz na případnou cenu k odkupu objektu U Skalů v Rosicích, odp. 

M. Černík – dle jednání s PSN je cena 17 mil.Kč, v současné době je objekt v pronájmu 

Jednání ukončeno v 18.15 hod. Zapsala P. Žďárská 
 

 

Zápis ověřili:  .……………………    …………………………….. 

                             A.Holická      M.Fuchsa 

 

Starosta MO: …………………………. 

 


