
1 
 

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

 
Zápis z 60. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 

dne 27. 6. 2018 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, J. Kolář, R. Kalášek, J. Tomšů  
Omluveni: za UMO M. Kroutilová   

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 60. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 59. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 60. jednání R MO byla jmenována 
J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

bude předloženo na příštím jednání  RMO 
III 

Vlastní program  
1. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu Městského 

obvodu Pardubice VII“ 
2. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejného prostranství finské 

domky“ 
3. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Zpevněné plochy z frézinku“ 
4. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Oprava sportoviště park Ohrádka“ 

Usnesení č.: 769/60-6/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO. 

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

 

1. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku. „Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu Městského 
obvodu Pardubice VII 
Zpracoval M.Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD 
Usnesení č.: 770/60-6/2018 
Rada MO Pardubice VII ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Bezbariérové úpravy 
vstupu do Úřadu Městského obvodu Pardubice VII“ a současně ukládá vedoucímu 
odboru ŽPOD zahájit třetí kolo výběru zhotovitele za stejných podmínek schválených 
usneseními RMO č. 720-722/56-4/2018. 

- 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. odboru ŽPOD 
Usnesení č.: 771/60-6/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Revitalizace 
veřejného prostranství finské domky“ firmu Timra s.r.o. K Hřebčinci 181, Nemošice,  
530 03 Pardubice a zároveň schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtového 
opatření č. 9) ve výši Kč 60 000,-- na položce odboru ŽPOD pro rok 2018 Investiční akce 
a opravy – „Revitalizace veřejného prostranství finské domky“ z kapitálových na běžné 
výdaje a ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu Zastupitelstvu Městského 
obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu  

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

 

Na jednání se dostavil pan Kalášek a Kolář 
 

3. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Zpevnění plochy z frézinku“ 
Zpracoval M.Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD 
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Usnesení č.: 772/60-6/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Zpevněné plochy 
z frézinku“ firmu Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice – Černá za 
Bory a zároveň schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtového opatření č.10) 
ve výši Kč 80 000,-- z položky běžné rezervy městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2018 vedené u ekonomického odboru na položku odboru ŽPOD Investiční akce a opravy 
– konkrétně na běžné výdaje na akci „Opravy nezpevněných cest“ (Zpevněné plochy 
z frézinku) a ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu Zastupitelstvu Městského 
obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Oprava sportoviště park Ohrádka“ 
Zpracoval M.Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD 
Usnesení č.: 773/60-6/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Oprava sportoviště 
park Ohrádka“ firmu: Ing. David Kozák, Trnkova 1550/134, 628 00 Brno 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
 

Pozemky: 
Usnesení č.: 774/60-6/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a 
rozhodla následovně: 
 
1/ Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 
Předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 165/15 a p.p.č. 100/1, vše v k.ú. Semtín, v rozsahu geometrického plánu č. 873-342/2018, za 
účelem provozování stávajícího vodovodního řadu DN 400, za cenu 1.000,- Kč bez DPH/za pozemek. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
2/ Společnost Doubravice 21 s.r.o., IČO 06852586, se sídlem Dělostřelecká 347/38, Střešovice, 162 00 
Praha 6, žádá o výpůjčku pozemků označených jako st.p.č. 351 o výměře 115 m2, p.p.č. 40/5 o výměře  
184 m2, p.p.č. 40/59 o výměře 70 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 40/2 o výměře 139 m2, p.p.č. 
214/33 o výměře 304 m2, p.p.č. 40/8 o výměře 413 m2, vše v k.ú. Semtín za účelem vybudování komunikace 
a zpevněných ploch včetně veřejného osvětlení v rámci stavby „Napojení nové obytné lokality Doubravice“ 
-odkoupení vybudované komunikace a zpevněných ploch včetně veřejného osvětlení na pozemcích 
označených jako st.p.č. 351 o výměře 115 m2, p.p.č. 40/5 o výměře  184 m2, p.p.č. 40/59 o výměře 70 m2 a 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 40/2 o výměře 139 m2, p.p.č. 214/33 o výměře 304 m2, p.p.č. 
40/8 o výměře 413 m2, vše v k.ú. Semtín, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci, za cenu 
1.000,- Kč 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
 
Diskuse: 
J. Kolář – požádat zhotovitele stavby Depozit muzea v Pardubicích o úklid komunikace ve výjezdu ul. 
Doubravická 
R. Kalášek – info o požáru u trafostanice, požaduji zavést do plánů sečí 
Jednání ukončeno v 15,45 hod. Zapsala T. Maršálková 
 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO:  ……………………….. 


