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

 

Zápis z 39. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 10.11. 2021 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Tomšů, J. Rejda, R. Kalášek 

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 39. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 38. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 39. jednání R MO byl jmenován  

R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována L. Pazderková, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

Jednání Školské rady ZŠ Ohrazenice 

Jednání s SBD Družba, CZ Stavební Holding, a.s., Poliklinika Trnová – uzávěra a obchozí trasa 

Nabídky dodavatelů – informativní radary se zobrazením SPZ – solární, Volby do Parlamentu 

ČR, firma Skanska – pasport obslužných komunikací pro stavbu zdvojkolejnění trati Pce – H.K. 

jednání s firmou Chládek a Tintěra – lávka 

firma Zebra – reklamace servisní opravy, finanční audit MO – bez nedostatků 

ZŠ a MŠ Klas – spolupráce, rozsvícení stromu, smluvní vztahy 

Slavnostní otevření památníku Zámeček 

Pozemková komise RmP 

Návštěva jubilantů 

Jednání se zástupci spolků dotovaných MO 

jednání s ředitelem MpP 

posvícenský turnaj v nohejbalu – SDH Trnová 

vedení města – seminář - zásady spolupráce s investory 

dotační titul SFDI – možnosti žádosti – lávka 

podpisová akce – petice občanů – odkup objektu Restaurace U Skalů 

dokončené stavby – chodníky a parkovací stání – J. Potůčka, Semtínská, Pohránovská, herní 

hrad – Arbesova, nové vstupní dveře OD Ohrazenice 
Rozprava: 

Otevřena rozprava ohledně lávky a petice – do rozpravy se zapojili všichni členové RMO Pardubice 

VII. 

Usnesení č.:440/39-11/2021 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Návrh investic MO k zařazení do rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 

2. Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a 

Městské police Pardubice v roce 2021 

3. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2021 

4. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII 

5. Vyhodnocení činnosti spolků, kulturních a sportovních organizací dotovaných 

Městským obvodem Pardubice VII v roce 2021 a předpoklad konání akcí v roce 2022 

6. Žádost nájemce o upuštění od smluvní pokuty 

7. Návrh na navýšení darů pro jubilanty MO Pardubice VII 

8. Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII 
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Usnesení č.:441/39-11/2021 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním o bod 8 
- Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII 

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

1. Návrh investic MO k zařazení do rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 

Zpracoval T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD, M. Kroutilová, tajemnice úřadu, R. Hančová, 

vedoucí EO. Uvedl a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 

Usnesení č.:442/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII doporučuje zařazení akcí do návrhu rozpočtu pro rok 2022 

a) akce převáděné z rozpočtu roku 2021. 
b) dle volných zdrojů zařazení nových akcí dle pořadí uvedeného ve zprávě. 

-  pro: 5 

-  proti: 0 

-  zdrž: 0 

 

2.Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a 

Městské police Pardubice v roce 2021  

Zpracoval: M. Kroutilová, ÚMO, P. Pospíchal, velitel obvodu MpP, předkládá V. Čapek, 

starosta MO Pardubice VII 
Usnesení č.:443/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII bere na vědomí vyhodnocení priorit součinnosti MO Pardubice VII a 
MpP v roce 2021. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

3. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2021 

Zpracoval T. Vencl, vedoucí ŽPOD, R. Hančová, vedoucí EO, předkládá a komentářem doplnil 

V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 
Usnesení č.:444/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtového opatření č. 
6) ve výši Kč 250 000,-- z běžné rezervy rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021 do kapitoly 
odboru ŽPOD na položku běžných výdajů v Oblasti odvádění a čištění odpadních vod ve výši 
Kč 50 000,-- a na položku kapitálových výdajů položky Investiční akce a opravy – oblast 
dopravy ve výši Kč 200 000,- a ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

4. Informativní zpráva o zajištění „zimní údržby“ v rámci MO Pardubice VII 

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

V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.:445/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

5. Vyhodnocení činnosti spolků, kulturních a sportovních organizací dotovaných 

Městským obvodem Pardubice VII v roce 2021 a předpoklad konání akcí v roce 2022 

Zpracovala a komentářem doplnila M. Kroutilová, tajemnice, předkládá V. Čapek, starosta MO 
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 

J. Rejda – uvažujme o propojení dotace s účastí na akci MO Ukliďme Česko 

Usnesení č.:446/39-11/2021 
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Rada Městského obvodu Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí 
- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

6. Žádost nájemce o upuštění od smluvní pokuty 

Zpracovala S. Hájková, EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO. Komentářem doplnil V. 

Čapek, starosta MO. 
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 

Usnesení č.:447/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vzdání se práva a promítnutí dluhu z uplatněné sankce 
smluvní pokuty ve výši 3800,- Kč vůči ***** IČ 48631116, při prodlení s platbou nájemného na 
III. čtvrtletí roku 2021 dle předložené zprávy. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

7. Návrh na navýšení darů k životnímu jubileu občanům MO Pardubice VII 

Zpracovala L. Pazderková, pracovnice KÚ, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 
Usnesení č.:448/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII v souladu s důvodovou zprávou schvaluje obsah a výši daru v hodnotě 
1300,- Kč k životnímu jubileu občanům. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

8. Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, 

starosta MO. 
Usnesení č.:449/39-11/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala a doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VII ke schválení 
předložený návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.:449/39-11/2021 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 
1) *****, žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 614/10 o výměře 1.294 m2 v k.ú. Rosice 

nad Labem, za účelem občasného pasení koně – spásání trávy. 

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

2) *****, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 v k.ú. Semtín, za kupní 

cenu 200,- až 300,- Kč/m2.  

Rada MO Pardubice VII nesouhlasí a pozemek požaduje ponechat v majetku města 
Pardubice. 

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 1 ( R. Kalášek ) 

3) *****, žádají o prodej pozemků dle varianty 1 nebo 2: Var. 1 -prodej pozemku označeného jako 

p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č.  35/1 o výměře cca 373 m2, vše 

v k.ú. Semtín. Var. 2- prodej pozemku označeného jako p.p.č. 35/28 o výměře 703 m2 v k.ú. Semtín.  

Rada MO Pardubice VII nesouhlasí a pozemek požaduje ponechat v majetku města 
Pardubice. 

- pro: 4 
- proti: 0 

- zdrž: 1 ( R. Kalášek ) 
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4. Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 11000, žádá o prodej pozemků v rámci realizace stavby „„Modernizace trati Hradec Králové – 

Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“:- částí 

pozemků označených jako p.p.č. 70/29 o výměře 100 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 

p.p.č. 70/121 o výměře 6 m2, p.p.č. 70/122 o výměře 94 m2), p.p.č. 70/36 o výměře 107 m2 (dle 

geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 70/123), p.p.č. 149/2 o výměře 28 m2 (dle geometrického 

plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 149/5 o výměře 17 m2, p.p.č. 149/6 o výměře 11 m2), p.p.č. 221/4 o výměře 

687 m2 (dle geometrického plánu č. 773-558/2020 p.p.č. 221/13), vše v k.ú Ohrazenice, p.p.č. 2802/31 

o výměře 990 m2 (dle geometrického plánu č. 9570-558/2020 p.p.č. 2802/54 m2), p.p.č. 4329/3 o 

výměře 105 m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 

4329/7), p.p.č. 4329/2 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/8), 

p.p.č. 3839/4 o výměře 230 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 80 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-

558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 603/1 o výměře 421 m2 (dle geometrického plánu 

č. 1847-558/2020 p.p.č. 603/11), p.p.č. 622/12 o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 1845-

558/2020 p.p.č. 622/40), vše v k. ú. Rosice nad Labem,  

p.p.č. 209/2 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 946-558/2020 p.p.č. 209/3), v k.ú. Semtín, 

p.p.č. 282/3 o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu č. 817-558/2020 p.p.č. 282/8), v k.ú. Trnová, 

pozemků označených jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, p.p.č. 3839/6 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 

o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, p.p.č. 4333/2 o výměře 

135 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 635 o výměře 23 m2, v k. ú. Trnová.  

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

5. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 645/6 v k.ú. Trnová, spočívajícího v přeložení a provozování 

kabelového vedení VN v rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD “, jež je součástí nově 

budovaného severovýchodního obchvatu Pardubic, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč.  

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek  

– diskuse členů RMO k uzavření cesty pro průchod chodců do nové Trnové mezi SBD Družbou 

a poliklinikou – MO se nebude finančně účastnit na zhotovení průchodu pro chodce po dobu 

stavby v období leden až květen 2022 dle sdělení fy CZ Holdingu 

- Rada MO doporučuje vyčkat na opravu poškozeného radaru MpP v ul. Hradišťské z důvodu 

vysokých nákladů na nákup nového 

 - rezignace ***** na členství v místní komisi Rosice 

- požadavek občanky na zhotovení workout hřiště mezi Rosicemi a Semtínem – pozemky 

nejsou v majetku města 

- termín jednání zastupitelstva je 8.12.2021 
Zapsala L. Pazderková 
 

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

 

 

 
 

 


