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

 

Zápis z 37. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 15. 9. 2021 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Tomšů   

Omluveni: J. Rejda, R. Kalášek                               

Za ÚMO: M. Kroutilová  

                                 

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 37. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 36. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 37. jednání R MO byl jmenován  

F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována L. Pazderková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

22.7. OHA MmP – dotaz na umístění zbrojnice v souladu s novým územním plánem – potvrzeno, 

že lze stavbu umístit dle PD 

23.7. jednání s MP – stížnosti občana na troubení kamionů v Ohrazenicích – nečinnost úřadu a 

MP, požadavek na instalaci statistického radaru v ul. J.Potůčka 

26.7. odeslána žádost o spolufinancování akce „Lávka“  - RmP a ZmP a primátor města 

3.8. odvolání účastníka řízení rekonstrukce v ul. J.K.Tyla - krajský úřad zrušil a vrátil k novému 

řízení 

9.8. stížnost na sousedské vztahy v městských bytech Doubravice 47 

10.8. jednání – dopravní situace v ul. Hradišťská – nám. primátora P. Kvaš, OD pan Bureš, za 

občany pan Smolný – DZ na vozovce, informativní radar s RZ; výplň zábradlí na mostě přes 1/37 

v Ohrazenicích – ne 

17.8. – vyhlášení nejlepších dopravních staveb Pak – oceněna rekonstrukce v ul. Hradišťská 

24.8. pozemková komise RmP 

25.8. jednání s primátorem a vedením města – spolufinancování lávky – návrh 7mil Kč (ZmP) 

26.8. žádost o finanční možnosti ze SFDI (pan Kolovratník) - lávka  

31.8. dodatečné st. povolení – RD Gen. Svobody – s DI PČR – možnost instalace zrcadla 

1.9. slavnostní zahájení školního roku – ZŠ Ohrazenice 

3.9. dětský den v parku Ohrádka 
 

Usnesení č.:424/37-9/2021 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro:    3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0  
III 

Vlastní program  
 

1. Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 

2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2021 

3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice 

VII na rok 2021 

4. Návrh na vyřazení knih knihovny Doubravice a Ohrazenice 
 

Usnesení č.: 425/37-9/2021 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o bod R/1 – Zápis 
Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedených kontrol a bod R/2 – Lávka pro pěší a 
cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích 
      -     pro:    3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
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1. Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 
Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII, komentářem 

doplnila M. Kroutilová. 
 

Usnesení č.: 426/37-9/2021 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s 3. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2021 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    3 

- proti:  0  

- zdrž.: 0 
 

2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2021  

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

doplnila M. Kroutilová. 
 

Usnesení č.: 427/37-9/2021 

Rada MO Pardubice VII souhlasí s vyhodnocením plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
VII za 1. pololetí 2021 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2021 a ukládá předložit ho na 
nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII. 

- pro:    3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2021 

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

V. Čapek, starosta MO. 
 

Usnesení č.: 428/37-9/2021 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí 

- pro:     3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

4. Návrh na vyřazení knih - knihovny Doubravice a Ohrazenice  
Zpracovala P. Žďárská, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice MO. 
 

Usnesení č.: 429/37-9/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vyřazení části knižního fondu podle předloženého seznamu v 
této zprávě  

- pro:     3 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/1 Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedených kontrol  
Zpracovala P. Žďárská, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 
 

Usnesení č.: 430/37-9/2021 
Rada MO Pardubice VII doporučuje předložit zprávu na 15. zasedání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII 

- pro:     3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

R/2 Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích 
Zpracoval, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 
 

Rozprava:  

do rozpravy se zapojili všichni členové rady 

Usnesení č.: 431/37-9/2021 
Rada Městského obvodu Pardubice VII projednala vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 
8 000 000,-- v rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022 na výdajovou položku 
investiční převody finančních prostředků do rozpočtu města Pardubice na akci „Lávka pro pěší 
a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích“ , 
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jako navýšení již zařazené výdajové položky investiční převody finančních prostředků do rozpočtu 
města na akci „Lávka přes slepé rameno Labe v Rosicích“ v rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII pro rok 2021 ve výši Kč 32 000 000,--, která bude rovněž převedena do rozpočtu 
roku 2022, tj. celková výše bude činit pro rok 2022 Kč 40 000 000,-- a doporučuje předložit ZMO 
k projednání. 

- pro:     3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

Pozemky: 

Usnesení č.: 432/37-9/2021 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) ***** žádají o nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 45/1 o výměře 36 m2 v k.ú. 

Ohrazenice, za účelem užívání předzahrádka - teráska k objektu bydlení čp- 304 ul. Semtínská. 
RMO Pardubice VII nemá námitek 
         -         pro:   3 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2) Společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené 

Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, žádá o  

- výpůjčku části pozemků označených jako p.p.č. 854 v k.ú. Rosice na Labem (č. 9) a p.p.č. 3647/28 v k.ú. 

Pardubice (č. 43) za účelem provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD -prodloužení doby 

výpůjčky níže uvedených části pozemků za účelem provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD 

(bez reklamních ploch, s reklamními plochami a se stánkem trafiky)   

RMO Pardubice VII nemá námitek 
         -         pro:   3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

3) Společnost Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, žádá 

o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 134/18 o výměře 2 m2 v k.ú. Ohrazenice za účelem umístění 

a provozování Z-BOXU, který slouží pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. 

RMO Pardubice VII nemá námitek 
         -         pro:   3 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – žádost člena ZMO Pardubice VII o zařazení dvou bodů na zasedání ZMO Pardubice VII dne 

22. 9. 2021 

F. Rais – v ul. Doubravická – zarostlé a zanešené kanálové vpustě u kontejnerů zasahují do cesty větve 

dubu, ul. Pohránovská – vyznačit parkovací místa, kolmo, šikmo, před domem č. p. 251, stále není slyšet 

obecní rozhlas hlavně v Hradišťská ul. čp. 36, opakovaně požadavek na řešení problému v Hradišťské ul. 

s cyklisty na chodníku, požadavek na přidání 1 stolu v zasedací místnosti, židlí je tam dost, požadavek na 

shrnovací stěnu v zasedací místnosti, myslím, že požadavek bychom měli schválit, možnost si uklízet 

zasedací místnost, kdy uklízecí pomůcky si tam daly ženy ze zájmových aktivit, ty jim byly zamčeny do 

skříně, která se zamyká, doporučuji dát klíče, sami tam zametou a uklidí, označení sloupu – zlutočerně u 

kruháče, sloup je uprostřed chodníku, je to opakovaný požadavek a myslím, že to má logiku, upozornění 

na problém s bezdomovci na lavičkách u obecního domu a zubařů, prosba o odpovědi na zápis MK z 12.5, 

2.6., 25.8. 

 

Zapsala L. Pazderková 
 

 

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

 
 

 


