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

 

Zápis z 46. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 4. 5. 2022 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Tomšů, J. Rejda, R. Kalášek 

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 46. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 45. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 46. jednání R MO byl jmenován 

J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

- SmP – otevření Re Use centra Pardubice 

- DpmP – problematika linky č.6 

- jednání s p. ředitelem MpP – veřejný pořádek, dopravní značení, akce MO 

- jednání s občany – výstavba Ohrazenice, pozemky u zahrádkářské kolonie Rosice, zeleň Nová 

Trnová, stavba Nová Trnová, parkování Školní Náměstí, hluk ze staveniště v Rosicích, 

protihluková stěna Kréta 

- vyhotoven znalecký posudek objektu Skalovi 

- připravuje se hudební akce v kostele v Rosicích (Noc kostelů) 

- hasičské závody SDH Rosice – Memoriál J. Kulicha 

- návštěvy jubilantů 

- stavby – M. Pujmanové, Trnovská, Prokopa Holého 

- upozornění PČR – noční krádeže v rodinných domech v Rosicích a Svítkově 
Usnesení č.: 530/46-5/2022 
R MO Pardubice VII zprávu starosty a tajemníka schvaluje.  

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 

2022 

2. Jmenování zástupce Městského obvodu Pardubice VII do Pracovní skupiny Zásad pro 

spolupráci s investory 

3. Stav černých skládek na území MO 

4. Návrh smlouvy na „Opravy komunikací po zimě 2021/2022 na území Městského 

obvodu Pardubice VII“ v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád 

veřejných zakázek. 

5. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Oprava fasády OD Rosice“ 

6. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Oprava   

fasády OD Rosice“ 

7.   Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Oprava střechy OD Doubravice“ 

8. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Oprava 

střechy OD Doubravice“ 

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Ulice J. Potůčka – dopravní řešení 

před poliklinikou Trnová“ 

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Ulice J. 

Potůčka – dopravní řešení před poliklinikou Trnová“ 
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11. Výběr zhotovitele na VZMR „Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž 

Doubravice“ 

12. Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 
Usnesení č.: 531/46-5/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním bodu R1 
– Žádost o příspěvek na neinvestiční a provozní výdaje pro ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

1. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2022 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava:  

J. Tomšů – dotaz na PD VDZ Kréta – PD byla předložena k nahlédnutí 

F. Rais – dotaz na opravu kontejnerových stání J. Jabůrkové 

Usnesení č.: 532/46-5/2022 

R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.  
-  pro: 5 

-  proti: 0 
-  zdrž: 0 

 

2. Jmenování zástupce Městského obvodu Pardubice VII do Pracovní skupiny Zásad pro 

spolupráci s investory 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 

Usnesení č.: 533/46-5/2022 
R MO Pardubice VII jmenuje starostu Městského obvodu Pardubice VII pana Vítězslava Čapka 
za člena Pracovní skupiny Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory. 

- pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 1 (V. Čapek) 

 

3. Stav černých skládek na území MO 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD 

Usnesení č.: 534/46-5/2022 
R MO Pardubice VII bere zprávu na vědomí.        

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

4. Návrh smlouvy na „Opravy komunikací po zimě 2021/2022 na území Městského obvodu 

Pardubice VII“ v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 535/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravy komunikací po zimě 2021/2022 na území 
Městského obvodu Pardubice VII“ č. 4/2022. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

5. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Oprava fasády OD Rosice“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Rozprava:  

F. Rais – žádá o opravu textu v článku II.  

Usnesení č.: 536/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje, s úpravou dle rozpravy, předložený návrh zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku: „Oprava fasády OD Rosice.“ 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 
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6. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Oprava   fasády 

sídla OD Rosice“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 537/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Oprava fasády OD Rosice.“ 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

7. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Oprava střechy OD Doubravice“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Rozprava: 
R. Kalášek – žádá o opravu textu v článku II. 

Usnesení č.: 538/46-5/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje, s úpravou dle rozpravy, předložený návrh zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku: „Oprava střechy OD Doubravice.“ 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

8.  Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Oprava střechy 

OD Doubravice“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 539/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Oprava střechy OD Doubravice.“ 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

9. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Ulice J. Potůčka – dopravní řešení před 

poliklinikou Trnová“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 540/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 

„Ulice J. Potůčka – dopravní řešení před poliklinikou Trnová.“ 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Ulice J. 

Potůčka – dopravní řešení před poliklinikou Trnová“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 541/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Ulice J. Potůčka – dopravní řešení před poliklinikou Trnová.“ 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

11. Výběr zhotovitele na VZMR „Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Zprávu uvedl a komentářem doplnil V. Čapek.  Komise zasedala dne 4. 5. 2022 a doporučuje firmu Ján 

Mucha.   

Usnesení č.: 542/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Opravy břehů a odtěžení 
nánosů vodní nádrž Doubravice“ firmu: Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice, IČ: 
40115798 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
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12. Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 

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

Usnesení č.: 543/46-5/2022 
R MO Pardubice VII projednala předložený Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci 
provozování hazardních her a k této novele nemá připomínek. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

R/1 Žádost o příspěvek na neinvestiční a provozní výdaje pro ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 

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

Usnesení č.: 544/46-5/2022 
R MO Pardubice VII schvaluje poskytnutí daru pro ZUŠ Pardubice se sídlem Havlíčkova 925, 
Pardubice, ve výši 7000Kč s využitím na neinvestiční a provozní výdaje školy v souvislosti 
s podporou adaptační skupiny 35 ukrajinských dětí, která má za úkol připravit děti jazykově na 
nástup do školy a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí daru a v souvislosti 
s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Rezerva Rady MO Pardubice VII ve 
výdajové části rozpočtu ekonomického odboru pro rok 2022 na novou položku „Dar ZUŠ 
Pardubice, Havlíčkova 925“ ve výši 7000Kč (rozpočtové opatření č.4) a ukládá o tomto 
přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané při jednání Zastupitelstva 
MO Pardubice VII. 

- pro: 5 
         - proti: 0 

- zdrž: 0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 545/46-5/2022 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 
1)*****, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 7 m2, v k.ú. Rosice 

nad Labem. Zdůvodnění žadatele: jedná se o část pozemku zaplocenou již předchozími vlastníky domu.  

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

2)*****, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 35 m2, v k.ú. Rosice 

nad Labem. Zdůvodnění žadatele: jedná se o část pozemku zaplocenou již předchozími vlastníky 

rodinného domu.  

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

3)*****, Pardubice, žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 157 m2 v k.ú. 

Ohrazenice, za účelem užívání pozemku jako zahrádka, k umístění letní pergoly, dřevěného přístřešku 

na nářadí a přívěsu k bytové jednotce v čp. 222 ul. Pištorova, včetně oplocení. 

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
      - pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Diskuse, různé: bez diskuse 
 Zapsala P. Žďárská 
 

Ověřitel zápisu: ……………………...         Starosta MO:  .……………………….. 

 


