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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 
Úřad MO Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

 

z 6. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI  

konané dne 18.03.2019 od 16:00 hodin  

v místnosti objektu MŠ v Lánech na Důlku čp. 35  

(po bývalé poště) 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

 Daniel Křivka 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 16:00 hod. zahájil a řídil starosta Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl program, 

který byl schválen.  

 

Program schůze: 
I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 3 

(5 pro) 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

Ověřovatelem zápisu 6. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

 

Ing. František Socha, Ph.D.  

(5 pro) 

II. Předložené zprávy: 

 

1. Nový návrh novely Nařízení o placeném stání na místních komunikacích na 

území města Pardubic 

Usnesení R2019-83: 

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s návrhem Nařízení č. X/2019, kterým se mění Nařízení č. 

1/2014 o placeném státní na místních komunikacích na území města Pardubic, ve znění nařízení 

ve znění nařízení č. 2/2016, 6/2016 a 2/2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. Do doby než 

budou zvýšeny poplatky, zřídit záchytná parkoviště, nebo parkovací domy aby měli řidiči 

možnost využít jinou alternativu parkování. 

(5 pro) 

 

2.  Čerpání finančních prostředků z kap. 34 – Kultura, pol. Akce organizované 

ÚMO Pardubice  

Usnesení R2019-84: 

Rada MO Pardubice VI schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 4.000,00 Kč bez DPH 

za výpůjčku nemovitosti a 130,00 Kč/1 hod. za odvedenou práci zaměstnancům dle uzavřených 

dohod o provedení práce na pořádání kulturní akce „5. ples městského obvodu“ dne 22.03.2019. 

 

(5 pro) 
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3. Problematika ohledně pozemku U Bylanky 

Usnesení R2019-85: 

Rada MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí námitky části občanů k zápisu z 3. schůze Rady MO Pardubice VI ze 

dne 21.01.2019 k usnesení č. R2019-48, které jsou přílohou č. 1 a 2. této zprávy, 

b) bere na vědomí dopis od vlastníků dotčených pozemků, který je přílohou č. 3 této     

zprávy, a zásadně nesouhlasí s výstavbou jakýchkoliv bytových domů a souhlasí 

případně pouze s výstavbou rodinných domů o jedné bytové jednotce. 

 

(5 pro) 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:50 hodin. 

 

Zpracoval: Mgr. Olga Remešová  

 

Zápis byl vyhotoven dne 19.03.2019, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:  Ing. František Socha, Ph.D. v.r. 

 

 

 

 

Dne: 19.03.2019 

 

 

                Bc. Petr Králíček v.r. 

                                      starosta MO Pardubice VI 


