Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad MO Pardubice VI – OES
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis
z 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
konané dne 19.07.2021 od 15:30 hodin
v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI
Přítomni: Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, Daniel Křivka
Omluven: PhDr. Petr Králíček
Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI
Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil místostarosta Zdeněk Pešek. Přivítal přítomné a navrhl
program, který byl schválen.
Program schůze:
I.
Určení ověřovatele dnešního zápisu
II.
Projednání předložených zpráv: 1 – 17
III.
Projednání informativní zprávy: A
(4 pro)
I. Určení ověřovatele dnešního zápisu
Ověřovatelem zápisu 45. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen:
Milan Hromádko
(4 pro)
II. Projednání předložených zpráv:
1. Pronájem části budovy č. p. 53 v Opočínku
Usnesení R2021-578:
Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem nebytových prostor o podlahové ploše 238,69 m2
v objektu č. p. 53 v Opočínku pro pana Tomáše Chvojku, Lany na Důlku 32, 530 02,
IČO: 11642581 s nájmem ve výši 331,00 Kč bez DPH/měsíc, a ukládá OES uzavřít s tímto
nájemcem smlouvu dle přílohy č. 1.
(4 pro)
2. Vánoční výzdoba v MO Pardubice VI
Usnesení R2021-579
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zajištěním vánoční výzdoby městského obvodu Pardubice
VI v rozsahu dle cenové nabídky.
(4 pro)
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3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚPRAVA A ZATRAVNĚNÍ
PLOCH PRO BASEBALLOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ“
Usnesení R2021-580
Rada MO Pardubice VI
a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek,
zadat VZMR „Úprava a zatravnění ploch pro baseballové a softballové hřiště“
uchazeči Certus spedition s. r. o., Dolní Roveň 325, 533 71 Dolní Roveň,
IČ:64827178.
b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění Přílohy č. 3.
(4 pro)
4. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „REKONSTRUKCE ULICE
JOSEFA POPPERA“
Usnesení R2021-581
Rada MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu
MO Pardubice VI schválit úpravu rozpočtu na tuto investiční akci.
(4 pro)
5. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „REKONSTRUKCE ULICE
SJEZDOVÁ I A II“
Usnesení R2021-582
Rada MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu
MO Pardubice VI schválit úpravu rozpočtu na tuto investiční akci.
(4 pro)
6. Veřejná zakázka malého rozsahu „MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V LÁNECH
NA DŮLKU“
Rozprava
p. Socha - navrhuje hlasovat podle bodu 1.
Usnesení R2021-583
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky
malého rozsahu „Místo pro přecházení v Lánech na Důlku“ a ukládá Odboru investic,
dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení.
(4 pro)
7. Veřejná zakázka malého rozsahu „ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ V LÁNECH
NA DŮLKU“
Rozprava
p. Socha - navrhuje hlasovat podle bodu 1.
Usnesení R2021-584
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky
malého rozsahu „Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku“ a ukládá Odboru investic, dopravy
a životního prostředí zahájit zadávací řízení.
(4 pro)
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8. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas na akci „Kanalizační přípojka
pro RD č.p. 26, Popkovice“
Usnesení R2021-585
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas
na akci „Kanalizační přípojka pro RD č.p. 26, V Uličce, Popkovice“, pro žadatele
Ing. arch. Milana Vojtěcha, IČ: 48161594, se sídlem Nerudova 77, 533 04 Sezemice.
(4 pro)
Vypustit
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení na akci „Výstavba
komunikací v lokalitě Svítkov - západ“
Usnesení R2021-586
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné
řízení na akci „Výstavba komunikací v lokalitě Svítkov - západ“, pro žadatele PRODIN a.s.,
se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161.
(4 pro)
Vypustit
10. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas na akci „Metropolitní optická
síť – Svítkov, škola
Usnesení R2021-587
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas
na akci „Metropolitní optická síť – Svítkov, škola“, pro žadatele společnost astalon s.r.o.,
IČ: 27542009, se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice.
(4 pro)
Vypustit
11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společný souhlas na akci
„Novostavba RD na p.p.č. 682/1, k.ú. Svítkov“
Usnesení R2021-588
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společný
souhlas na akci „Novostavba RD na p.p.č. 682/1, k.ú. Svítkov“ pro žadatelku, zastoupenou
společností CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ: 05209072, za podmínky,
že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět
po silnici č. III/32221.
(4 pro)
Vypustit
12. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas na akci „Vodovodní přípojka
pro RD č.p. 52, Opočínek“
Usnesení R2021-589
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas
na akci „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 52, Opočínek“, pro žadatelku.
(4 pro)
Vypustit
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13. Žádost o zřízení věcného břemene – Svítkov – východ – Služby města Pardubic
Usnesení R2021-590
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 156/35, p.p.č. 177/3, p.pč. 183/20, p.p.č. 199/12, p.pč. 706/1, p.p.č.
706/3, p.p.č. 706/11, p.p.č. 710/1, p.p.č. 739/3, p.p.č. 740/1, p.p.č. 740/8, p.p.č. 742/1, p.p.č.
742/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 758/1, p.p.č. 960/2, p.p.č. 1051, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1060, p.p.č.
1061/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1064/1, p.p.č 1065/1, p.p.č. 1065/3, p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/6,
p.p.č 1073/1, p.p.č 1073/5, p.p.č. 1073/7, p.p.č. 1073/10, p.p.č. 1080/2, p.p.č. 1214/1, p.p.č.
1215/1, p.p.č. 1216, p.pč. 1217, p.p.č. 1221, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 2114-001/2021, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice,
ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, Hůrka 1803, 530 12
Pardubice, spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného
osvětlení včetně všech jeho součástí „Svítkov-východ 1“, za jednorázovou náhradu ve výši
500 Kč + DPH.
(4 pro)
14. Žádost o zřízení věcného břemene – Svítkov – Dlouhá, K Rybníčku – Služby města
Pardubic
Usnesení R2021-591
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 214/6, p.p.č. 751/3, p.p.č. 813, p.p.č. 849/4, p.p.č. 1057/1, p.p.č.
1058/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/1, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č, 1073/8,
p.p.č. 1073/10, p.p.č. 1073/11, p.p.č. 1219, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 2022-002/2019, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice,
ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, Hůrka 1803, 530 12
Pardubice, spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného
osvětlení včetně všech jeho součástí v ul. Dlouhá a v ul. K Rybníčku za jednorázovou
náhradu ve výši 500 Kč + DPH.
(4 pro)
15. Žádost o prodej pozemku
Rozprava
p. Křivka – navrhuje text nového usnesení
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 345/17
o výměře 1.095 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele a doporučuje
pronájem pozemku žadateli.
Usnesení R2021-592
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem pozemku označeného jako p.p.č. 345/17
o výměře 1.095 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele a doporučuje
pronájem pozemku žadateli.
(4 pro)
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16. Žádost o zřízení věcného břemene – Svítkov – západ – Služby města Pardubic
Usnesení R2021-593
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 170/7, p.p.č. 170/19, p.p.č. 645/8, p.p.č. 645/9, p.p.č. 645/11, p.p.č.
667/1, p.p.č. 667/13, p.p.č. 672/14, p.p.č. 673/3, p.p.č. 673/16, p.p.č. 673/17, p.p.č. 673/21,
p.p.č. 699/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1, p.p.č. 743/2, p.p.č. 743/3, p.p.č. 745/3, p.p.č. 751/9,
vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 2094-001/2020, ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s.,
IČ: 25262572, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, spočívajícího v umístění a provozování
vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí ve Svítkově-západ,
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH.
(4 pro)
17. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas na akci „Vodovodní přípojka
k pozemku p.č. 319/13, k.ú. Opočínek“
Usnesení R2021-594
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas
na akci „Vodovodní přípojka k pozemku p.č. 319/13, k.ú. Opočínek“, pro žadatelku.
(4 pro)
Vypustit
III. Informativní zprávy:
A. Průběh investičních akcí
Schůze byla ukončena v 16:20hodin.
Zpracoval: Ing. Aleš Herák
Zápis byl vyhotoven dne 21.07.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.

Ověřovatel zápisu: Milan Hromádko v.r.
dne: 21.07.2021

dne: 21.07.2021
Zdeněk Pešek v.r.
místostarosta MO Pardubice VI
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