
1 
 

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

 
 

 
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  

(dále jen Z MO), které se konalo dne 26.6.2019 
 

 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 11 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: M. Prokůpek, Š. Fraňková, M. Fuchsa, O. Kovařík 

 
I 

Zpráva ověřitelů z 4. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 4. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 5. zasedání Z MO byli 
jmenováni M. Černík, J. Rejda.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Volba návrhové komise 
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi F. Rais  
a J. Tomšů. 
Usnesení č.: 41/5-6/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise F. Raise a J. Tomšů. 

- pro:    10 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

III 
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 

VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 
- jednání s firmou „Mobilní rozhlas“ – SMS zprávy, mobil. aplikace pro občany 
- dětské dny v režii všech SDH v MO 
- 3.6. výjezd jednotky SDH – požár rod. domu v Rosicích 
- jednání s asistentem p. poslance Kolovratníka – dotační možnosti SFDI - lávka 
- kolaudace staveb – komunikace ul. Doubravická, revitalizace veř. prostranství Finské domy 
- 7.6. otevření sportoviště v Doubravicích 
- 9.6. Sousedské posezení v Ohrazenicích 
- 12.6. 9. zasedání RMO – závěrečný účet, 2. změna rozpočtu, plán kácení dřevin 
- 15.6. Pohár starosty MO – nohejbalový turnaj SDH Trnová, žákovský turnaj v kopané Sokol 
Rosice 
- jednání s občany – autovraky, přístupová cesta k zahrádkám, stromy na hřbitově, Kréta – 
průjezdnost ul. Nádražní  
- 18.6. kolegium starostů – financování výpočetní techniky na MO, náhrady za objízdné trasy 
MHD, autovraky, výsadby stromů, změna statutu 
- 19.6. SÚ, OHA, OMI – doplnění materiálu pro podání žádosti o územní rozhodnutí lávka 
- 20.6. jednání se starostou St. Hradiště – průjezdnost ul. Ortenova, situace ul. Hradišťská, napojení 
k JIP pro nákladní automobily  
- 27.6. Pietní akce v lesoparku J. Potůčka Trnová 
- 25.6. jednání na pozemkové komisi Rady města 
- 26.6. jednání s panem farářem - nová žádost o finanční podporu při rekonstrukci kostela  
 

Rozprava: 
M. Černík – dotaz na přístupové cesty k zahrádkám – odp. V. Čapek, občanskoprávní spor  
V. Košťál – dotaz na rozhlas do mobilu – odp. V. Čapek 
     - stromy na hřbitově – odp. V.Čapek 
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R. Kalášek – dotaz ohledně napojení JIP na plánovanou křižovatku – odp. V. Čapek 
Usnesení č.: 42/5-6/2019 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    10 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

IV 
Vlastní program 

1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2018 
2. Návrh druhé změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 
3. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 

 

Usnesení č.: 43/5-6/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 5. jednání Z MO dle předloženého návrhu. 

- pro:     10 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

  
1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2018 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje zprávu ke schválení. 
 

Usnesení č.: 44/5-6/2019 
Z MO Pardubice VII  

a) projednalo předloženou zprávu Závěrečného účtu MO Pardubice VII za rok 2018 
a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice 
VII za rok 2018 

b) schvaluje návrh finančního vypořádání za rok 2018 
c) souhlasí s účetní závěrkou Městského obvodu Pardubice VII za rok 2018 
- pro:     10 
- proti:   0  
- zdrž.:  0 

 

Na jednání ZMO se dostavil člen ZMO pan Rychtecký.  
 

2. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2019 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje zprávu ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál – navrhuje hlasovat zvlášť o položkách - nákup auta Kč350tis., nákup služeb ŽPOD Kč270tis. 
J. Rychtecký -  dotaz na rezervu rozpočtu MO, navrhuje vypustit „návrh“ z navrženého usnesení  
 

V.Košťál - návrh na usnesení     
 

Usnesení č.: 45/5-6/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 
rok 2019, a to položky nákup auta ve výši Kč350tis. a oblast životního prostředí odboru 
ŽPOD  Kč270tis. (součást rozpočtového opatření č. 4). 

- pro:      9 
- proti:   1 (Košťál) 
- zdrž.:  1 (Černík) 

 

Usnesení č.: 46/5-6/2019 
1/ Z MO Pardubice VII schvaluje 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 
rok 2019 včetně změny rozpočtu sociálního fondu pro rok 2019 podle tabulkové části 
předložené zprávy s výjimkou již schválených položek (rozpočtové opatření č. 4). 
 
2/ Z MO Pardubice VII schvaluje doplnění 2. změny rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII pro rok 2019 (doplnění rozpočtového opatření č. 4)  
o přesun prostředků ve výši 1 000 000,-- na položce odboru ŽPOD Investiční akce  
a opravy - doprava z kapitálových na běžné výdaje v souladu s důvodovou zprávou.  

- pro:     10 
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- proti:   0 
- zdrž.:  1 (Košťál) 

 

Řídící přerušil jednání ZMO. 
 

Vložena rozprava s tím, že se na jednání ZMO dostavil starosta MO Pardubice VI p. Králíček. 
Rozprava: 
M. Černík – dotaz na financování cesty k lávce 
V. Košťál – dotaz na časový výhled realizace cesty – odp. p. Králíček, je to v programu rozvoje 
MO Pardubice VI 
V. Čapek – doplnil informace ohledně jednání s majiteli pozemků a možnosti čerpání dotací z ITI 
programu 
 

3. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá a komentářem doplnil V. Košťál, předseda KV 
ZMO. 
Usnesení č.: 47/5-6/2019 
ZMO Pardubice VII bere na vědomí provedení a výsledek kontroly Kontrolního výboru 
č.2/2019.  

- pro:     11 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

Diskuse: 

J. Rejda – požadavek na sepsání stanoviska MO, aby v ul. Rybitevská zaměstnanci firmy Synthesia 
dodržovali povolenou rychlost, požádat městskou policii o dohled a umístění fotopastí  
Košťál – podal připomínku k zápisu ze Z MO Pardubice VII ze dne 29.5.2019, s tím, že dotaz na komunitní 
centrum neučinil 
V. Košťál – dotaz na opravu obrubníku u Březinky – odp. V. Čapek, jde o pojistnou událost, řeší policie, 
objednáno 
R. Kalášek – upozornil na přeplňování kontejnerů na tříděný odpad v Doubravicích  
F. Rais – požaduje odstranit sloup po bývalém rozhlasu v Trnové 
 

Jednání ukončeno v 18,00 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 
 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
              J. Rejda                                                                     M. Černík     
 
Starosta MO: …………………………. 


