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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 32. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 21.09.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko 

 

Omluven: Daniel Křivka 

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl 

program, který byl schválen. 

 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 30. řádné a 31. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 13 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 32. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 30. řádné a 31. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena 

na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 32. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Ing. František Socha PhD. 
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II. Předložené zprávy: 

 

1. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „PROPOJENÍ LÁVEK SVÍTKOV - 

ROSICE“ 

Usnesení R2020-410 

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 

„PROPOJENÍ LÁVEK SVÍTKOV - ROSICE“ uchazeči VECTURA Pardubice s. r. o., 

17. listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČ: 03020223. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění Přílohy č. 3. 

 (4 pro) 

 

2. Žádost společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING o výpůjčku pozemků a odkup 

vybudované komunikace 
Usnesení R2020-411 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s výpůjčkou částí pozemků označených jako p.p.č. 627/107 o 

výměře 18 m2, p.p.č. 627/48 o výměře 80 m2, p.p.č. 1210/2 o výměře 

184 m2, p.p.č. 757/11 o výměře 14 m2, p.p.č. 757/12 o výměře 43 m2, 

p.p.č. 625/31 o výměře 30 m2 p.p.č. 626/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 626/4 

o výměře 9 m2, p.p.č. 627/115, p.p.č. 627/114 o výměře 1 m2, vše v 

k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se 

sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, pro 

společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., se sídlem Kostelecká 

879/59, 196 00 Praha, IČ:25917773, za účelem vybudování 

komunikace a zpevněných ploch v rámci akce „Staré Čívice – Soubor 

rodinných domů Tři platany“,  

b) souhlasí s odkoupením vybudované komunikace a zpevněných ploch 

včetně TI na částech pozemků označených jako p.p.č. 627/107 o 

výměře 18 m2, p.p.č. 627/48 o výměře 80 m2, p.p.č. 1210/2 o výměře 

184 m2, p.p.č. 757/11 o výměře 14 m2, p.p.č. 757/12 o výměře 43 m2, 

p.p.č. 625/31 o výměře 30 m2 p.p.č. 626/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 626/4 

o výměře 9 m2, p.p.č. 627/115, p.p.č. 627/114 o výměře 1 m2, vše v 

k.ú. Staré Čívice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po 

kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 

 (4 pro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

3. Žádost o prodej nebo nájem pozemku  

Usnesení R2020-412 

Rozprava: 

p. Králíček – navrhuje hlasovat podle bodu 2 a navrhuje text nového usnesení  

Rada MO Pardubice VI souhlasí s nájmem pozemku označeného jako p.p.č. 454/6 o výměře 781 

m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 

530 02 Pardubice, IČ:00274046 

Rada MO Pardubice VI  souhlasí s nájmem pozemku označeného jako p.p.č. 454/6 o výměře 781 

m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 

530 02 Pardubice, IČ:00274046 

(4 pro) 

 

4. Žádost o prodej pozemku  
Usnesení R2020-413 

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o 

výměře 354 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví Adama Satrapy, IČ:01853091, z důvodu, 

že by došlo k úbytku parkovacích míst na k pozemku přilehlém parkovišti. 

(4 pro) 

 

5. Žádost společnosti TOSEDA s.r.o. o prodloužení doby výpůjčky a o schválení záměru 

budoucího prodeje části pozemku 
Usnesení R2020-414 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s prodloužením doby výpůjčky části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o 

výměře 2.529 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, 

se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro společnost TOSEDA 

s.r.o., se sídlem U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice, IČ:29199077, a to do 31. 12. 

2023, 

b)   souhlasí se záměrem budoucího prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o 

výměře cca 2.529 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, 

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

Pardubice, IČ:00274046, společnosti TOSEDA s.r.o., se sídlem U Panasonicu 376, 530 

06 Pardubice, IČ:29199077, pro plánované rozšíření areálu společnosti za podmínky, 

že žádost o prodej předmětného pozemku bude podána do 30. 6. 2023. 

(4 pro) 

 

6. Žádost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. o převod spoluvlastnického podílu pozemků  
Rozprava: 

p. Pešek – navrhuje text nového usnesení  

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s převodem spoluvlastnických podílů pozemků ve výši 33/50 

vzhledem k celku pozemků: st.p.č. 1019 o výměře 1.172 m2, st.p.č. 1020 o výměře 273 m2, st.p.č. 

1021 o výměře 1.170 m2, st.p.č. 1022 o výměře 37 m2, st.p.č. 1023 o výměře 15 m2, st.p.č. 1024 o 

výměře 15 m2, st.p.č. 1025 o výměře 19 m2, st.p.č. 1026 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Popkovice, 

do vlastnictví společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 179, Popkovice, 

530 06 Pardubice, IČ:48154938, a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 

společnosti a navrhuje podíly pozemků společnosti  EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s prodat. 
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Usnesení R2020-415 

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s převodem spoluvlastnických podílů pozemků ve výši 33/50 

vzhledem k celku pozemků: st.p.č. 1019 o výměře 1.172 m2, st.p.č. 1020 o výměře 273 m2, 

st.p.č. 1021 o výměře 1.170 m2, st.p.č. 1022 o výměře 37 m2, st.p.č. 1023 o výměře 15 m2, st.p.č. 

1024 o výměře 15 m2, st.p.č. 1025 o výměře 19 m2, st.p.č. 1026 o výměře 39 m2, vše v k.ú. 

Popkovice, do vlastnictví společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 

179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ:48154938, a to formou nepeněžitého vkladu do 

základního kapitálu společnosti a navrhuje podíly pozemků společnosti  EAST BOHEMIAN 

AIRPORT a.s prodat. 

 (4 pro) 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Portál pro 

telematická zařízení“  
Usnesení R2020-416 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

řízení na akci „Portál pro telematická zařízení“ na st. p. č. 911 a p. p. č. 121/15, 121/19 a 121/20, 

vše v k. ú. Popkovice, pro žadatele společnost ALMAPRO, s.r.o., se sídlem Průběžná 1108/77, 

100 00 Praha, IČ:24150134.  

(4 pro) 

Vypustit 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Propanové 

hospodářství mobilheimu“ na p.p.č. 17/1 v k.ú. Svítkov  
STAŽENO 

 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba RD Svítkov“ na p.p.č. 214/9 v k.ú. Svítkov  
Usnesení R2020-417 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba RD Svítkov“ na p.p.č. 214/9 v k.ú. Svítkov pro 

žadatele. 

(4 pro) 

Vypustit 

 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba RD“ na p. p. č. 683/42 v k. ú. Svítkov  
Usnesení R2020-418 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD“, na p. p. č. 683/42 v k. ú. Svítkov, pro 

žadatele společnost TEC studio, s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice, 

IČ:08590338, 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 
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11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na 

akci „RD na parcele p. č. 680/20, Svítkov“  
Usnesení R2020-419 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

územní a stavební řízení na akci „RD na parcele p. č. 680/20, Svítkov“ pro žadatele, v zastoupení 

Janem Danešem, se sídlem Podlesí 71, 534 01 Holice, IČ:02514303, 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 projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na 

akci „Stavební úpravy RD s vestavbou obytného podkroví a částečná změna užívání na 

kanceláře“ na st. p. č. 69/2 v k.ú. Staré Čívice  
Usnesení R2020-420 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro sloučené 

územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy RD s vestavbou obytného podkroví a částečná 

změna užívání na kanceláře“ na st. p. č. 69/2 v k.ú. Staré Čívice pro žadatele, v zastoupení Ing. 

Matějem Machačem, se sídlem Nádražní 456/73, 691 41 Břeclav, IČ:76675190. 

(4 pro) 

Vypustit 

 

13. Požadavky MO Pardubice VI do rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 
Usnesení R2020-421 

Rada MO Pardubice VI schvaluje požadavky MO Pardubice VI do rozpočtu statutárního města 

Pardubic na rok 2020 takto: 

- Rekonstrukce komunikace Pražská, Etapa I  

 (4 pro) 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 32. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence  

Usnesení R2020-359    Usnesení R2020-362    Usnesení R2020-399 

Usnesení R2020-404    Usnesení R2020-405 

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48     Usnesení R2019-233     Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262   Usnesení R2020-304     Usnesení R2020-338 

Usnesení R2020-341   Usnesení R2020-342     Usnesení R2020-353 

Usnesení R2020-367   Usnesení R2020-369     Usnesení R2020-377 

Usnesení R2020-380   Usnesení R2020-381     Usnesení R2020-382 

Usnesení R2020-389   Usnesení R2020-390     Usnesení R2020-391 

Usnesení R2020-392   Usnesení R2020-398     Usnesení R2020-400 

Usnesení R2020-401   Usnesení R2020-402     Usnesení R2020-406 

Usnesení R2020-407   Usnesení R2020-409 
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VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 16:50 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.09.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. František Socha PhD. v.r. 

 

dne: 25.09.2020 

 

 

dne: 25.09.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r.  

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


