
 1 

Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

 

z 15. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI  

konané dne 05.08.2019 od 15:00 hodin  

v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

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

 Daniel Křivka 

 

 

Hosté:  Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

 

Schůzi v 15:00 hod. zahájil a řídil starosta Petr Králíček.  

 

Program schůze: 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 10 

III. Informativní zprávy: A 

(5 pro) 

 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

Ověřovatelem zápisu 15. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

 

Milan Hromádko  

(5 pro) 

II. Projednání předložených zpráv: 

 

 

1. Žádost MO Pardubice VII o nájem části pozemku 

Usnesení R2019-158: 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s nájmem části p. p. č. 750/8 o výměře 157 m2, a části p. p. č. 750/1 o výměře 

354 m2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 

Králové, IČ:70890005, pro žadatele statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, za účelem výstavby Lávky pro pěší a cyklisty 

přes slepé rameno Labe, 

b) souhlasí se zřízením budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na části 

p. p. č. 750/8 o výměře 10 m2 a části p. p. č. 750/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Svítkov 

ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, 

státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ:70890005, pro 

žadatele statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, za účelem umístění a údržby Lávky pro pěší a cyklisty přes slepé rameno 

Labe. 

         (5 pro) 
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2. Žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o prodloužení nájmu části 

pozemku 

Usnesení R2019-159: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodloužením doby stávajícího nájmu části p. p. č.  2234/1 

o výměře 100 m2 v k. ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele Vodafone Czech Republic 

a.s., se sídlem Junkových 2808/2, 155 00 Praha, IČ:25788001. 

 (5 pro) 

 

3. Žádost SVJ Pardubice, Svítkov, U Trojice 562, o změny ve výpůjčce a nájmech 

části pozemku 

Usnesení R2019-160: 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se změnou výměry výpůjčky p. p. č. 1159 o nové výměře 998 m2 ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, pro žadatele Společenství vlastníků jednotek Pardubice, Svítkov U Trojice 

562, se sídlem U Trojice 562, 530 06 Pardubice, IČ:06174060, za účelem údržby 

a rekreace obyvatel domu č. p. 562, 

b) souhlasí s doplněním účelu nájmu části p. p. č. 1159 o výměře 145 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, pro žadatele, o účel umístění dočasné stavby – provizorní oplocení, 

c) souhlasí s doplněním účelu nájmu části p. p. č. 1159 o výměře 241 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, pro žadatele, o účel umístění dočasné stavby – provizorní oplocení. 

(5 pro) 

 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Nádražní k. č. 2802/1 - přel. kvn - SŽDC“ 

Usnesení R2019-161: 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

souhlasu na akci „Pce, Nádražní k. č. 2802/1 - přel. kvn - SŽDC“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

 (5 pro) 

vypustit 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, 

Opočínek k.č. 319/2-4, st.35-nn, knn“ 

Usnesení R2019-162: 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

souhlasu na akci „Pce, Opočínek k.č. 319/2-4, st.35-nn, knn“ pro žadatele společnost 

SB projekt s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ:27767442. 

 

 (5 pro) 

vypustit 
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6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pce, 

Svítkov, U Zastávky p. č. 487/5“ 

Usnesení R2019-163: 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení na akci „Pce, Svítkov, U Zastávky p. č. 487/5“ pro žadatele společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ:24729035, v zastoupení Ing. Tomášem 

Bártou, se sídlem Na Pašti 183, 533 52 Srch, IČ:15611388. 

 (5 pro) 

vypustit 

 

7. Žádost společnosti Lesy České republiky, s.p. o odkup a bezúplatný převod částí 

pozemků 

Usnesení R2019-164: 

Rada MO Pardubice VI  

a) ruší své usnesení č. R2018-1150 přijaté na 70. schůzi RMO VI dne 17.09.2018, 

b) souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 1043/30 o výměře 221 m2, a dle GP č. 2004-

116/2019 nově vzniklých p. p. č. 1043/36 o výměře 130 m2, p. p. č. 1043/32 o výměře 

266 m2, p. p. č. 1043/34 o výměře 28 m2, p. p. č. 1043/35 o výměře 7 m2 v k. ú. Svítkov, 

ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec 

Králové, IČ:42196451, do vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046 

c) souhlasí s odkupem pozemku označeného p. p. č. 1077/15 o výměře 99 m2, a dle 

GP  č. 2004-116/2019 nově vzniklých p. p. č. 1043/37 o výměře 22 m2, p. p. č. 1043/38 

o výměře 10 m2, p. p. č. 1043/39 o výměře 7 m2, p. p. č. 1043/31 o  výměře 210 m2, 

p. p. č. 1043/33 o výměře 323 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví Lesy České republiky, 

s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ:42196451, do vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046.  

(5 pro) 

 

8. Dotace pro Dostihový spolek na pořádání 21. ročníku výstavy o koních a lidech 

Koně v akci s podtitulem „Ve jménu krále“ 

 

Rozprava: 

p. Hromádko 

– navrhuje hlasovat dle předložené žádosti 

 

Návrh usnesení: 

Rada MO Pardubice VI schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na pořádání 

21. ročníku výstavy o koních a lidech Koně v akci. 

 

(0 pro) 

(5 proti) 

 (Králíček, Socha, Křivka, Pešek, Hromádko) 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

vypustit 
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9. Smlouva o převodu dokumentů do formátu potřebných k archivaci dat 

zpracovaných v předchozí verzi softwaru firmy TRIADA používaného u MO 

Pardubice VI do roku 2014 

Usnesení R2019-165: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s návrhem smlouvy a úhradě částky 66 960,00 Kč bez DPH 

k převodu dat předchozí verze SW firmy TRIADA pro archivaci. 

 (4 pro) 

1 proti  - Socha 

 

10. Bezúplatný převod úmrlčí komory se zvonice v Popkovicích 

Usnesení R2019-166: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s bezúplatným převodem budovy úmrlčí komory se zvonicí 

ležící na st. p. č. 47 v k. ú. Popkovice ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit 

s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha, IČ:69797111, do vlastnictví statutárního města Pardubic, 

se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046. 

(5 pro) 

 

 

II. Informativní zprávy: 

A. Průběh investičních akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:30hodin. 

 

Zpracoval: Hana Holasová  

 

Zápis byl vyhotoven dne 07.08.2019, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Milan Hromádko  

 

 

 

 

Dne: 07.08.2019 

 

 

           Mgr. Petr Králíček   

                                      starosta MO Pardubice VI 


