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

 
 

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 13.3.2019 

 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 13 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: J. Tomšů, J. Rychtecký 

 
I 

Zpráva ověřitelů z 2. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 2. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 3. zasedání Z MO byli 
jmenováni J. Rejda a M. Fuchsa.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Volba návrhové komise 
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi J. Bohucká  
a M. Hladík.  
Usnesení č.: 23/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise J. Bohuckou a M. Hladíka. 

- pro:    10 
- proti:  0  
- zdrž.:  2 (Bohucká, Hladík)  

 
III 

Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 
VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 

- investiční akce MO – stavby chodníků - ul. Chelčického a Salavcova; před dokončením jsou 
veřejné prostranství finské domy a bezbariérové úpravy vstupu do ÚMO; zahájena rekonstrukce 
ul. Doubravická a sportoviště Doubravice 
- ŘSD – oprava protihlukové stěny Kréta 
- firma CZSH - projekt okolí budoucí polikliniky Trnová – obslužnost stavby 
- schválení XVIIb1 změn územního plánu města Pce – zastavitelnost nových ploch 
- ZmP - blokace peněž na zbrojnici v Rosicích 
-  lávka Rosice – smlouvy s Povodím Labe řeší Odbor majetku a investic MmP – poté územ. řízení 
- kolegium starostů – financování MO   
- záměr firmy KetoDiet – přístavba haly 
- dotační titul hasičský dopravní automobil – dofinancování MO 
- spolupráce s MO II ve věci přechodů pro chodce  
- jednání s primátorem, nám. p. Rychteckým a Odborem hlavního architekta MmP – umístění 
zbrojnice  
- účast na veřejném projednání Dopravního opatření Trnová   
- 9.1. RMO: přidělení dotací na rok 2019, spolupráce s městskou policií, veřejné zakázky – 
zadávací dokumentace – pronájem půdních prostor obecního domu Doubravice, multifunkční 
sportoviště Doubravice, rekonstrukce komunikace Doubravická, rekonstrukce zpevněné plochy 
ul. Pavlova, údržba travnatých ploch 
- 30.1. RMO: plány činnosti komisí rady, výběr nájemce půdních prostor OD Doubravice, smlouva 
o svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 
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- 20.2. RMO: 1. změna rozpočtu MO, činnost JSDH, stav hřišť, sportovišť a údržba dřevin v MO, 
smlouva - opravy komunikací po zimě, výběr zhotovitelů veřejných zakázek – seče, ul. Pavlova, 
ul. Doubravická, sportoviště Doubravice  
- 13.3. vyjádření k návrhu Nařízení města – placené stání na místních komunikacích  
 

Rozprava: 
V. Košťál, Š. Fraňková – dotaz na případnou výstavbu v ul. M. Pujmanové – odp. V. Čapek – 
zatím pouze změna v územním plánu 
M. Černík – dotaz na přechody pro chodce (společné projekty s MO II)– odp. V. Čapek přibude 1 
přechod 
J. Rejda – dotaz na protihluk. stěnu Kréta – odp. V. Čapek – oprava stávající+projektuje se nová 
Pan ***, občan Trnové – ve věci veřejného projednání Dopravního opatření Trnová – občané 
chtějí pouze dozor od Městské policie na křižovatkách v Trnové – odp. V. Čapek, do diskuse se 
zapojili členové ZMO    

 

Na jednání ZMO se dostavil člen ZMO O. Kovařík.  
 

Usnesení č.: 24/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    13 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

 

IV 
Vlastní program 

1. Návrh daru na obnovu střechy kostela v Rosicích 
2. Návrh první změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 
3. Zpráva kontrolního výboru ZMO o provedené kontrole 
4. Návrh aktualizace sociálního fondu MO Pardubice VII 
5. Informativní zpráva – „HMG přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2019“ 
6. Informativní zpráva o přidělení dotací schválených Zastupitelstvem MO Pardubice VII pro 

sportovní, školské a ostatní zájmové organizace na rok 2019 
 

Usnesení č.: 25/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 3. jednání Z MO dle předloženého návrhu. 

- pro:     13 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

 

1. Návrh daru na obnovu střechy kostela v Rosicích 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje zprávu k projednání. 
Rozprava: 
Š. Fraňková, O. Kovařík – dotaz na celkovou cenu opravy a o jakou částku na rekonstrukci bude žádat na 
kraji – odp. V. Čapek celkové náklady cca 2.mil. Kč 
A. Holická a M. Černík – jsou názoru, že církev dostává dostatek finančních prostředků, symbolický dar 
proto již nepomůže 
R. Kalášek – s darem souhlasí, neboť se jedná o symbolickou částku  
V. Čapek - navrhuji poskytnout dar ve výši 40tis. Kč 
V. Košťál – je proti daru a předkládá nové usnesení  
 

Usnesení č.: 26/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII žádá o doplnění informací k žádosti, a to jaká je celková částka 
opravy, jakou částku žádá Římskokatolická farnost na Pardubickém kraji a zda již nějaké 
částky farnost dostala od jiných subjektů 

- pro:      7 
- proti:   4 (Rais, Kalášek, Hladík, Holická) 
- zdrž.:  2 (Čapek, Prokůpek) 

Usnesení nebylo přijato.  
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Návrhová komise předkládá původní navržené usnesení. 
Usnesení č.: 27/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou poskytnutí daru ve výši 
40tis. Kč pro Římskokatolickou farnost Rosice nad Labem, s účelem obnovy střechy 
nemovité kulturní památky kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem, a tento požadavek 
zahrnout do návrhu 1. změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2019. 

- pro:      7 
- proti:   4 (Fuchsa, Černík, Košťál, Holická) 

- zdrž.:  2 (Fraňková, Rejda) 

Usnesení nebylo přijato.  
 

2. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá a V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na opravy rybníčku v Ohrazenicích a bazény v Doubravicích–odp. T. Vencl, odbor ŽPOD 
V. Košťál – navrhuje do 1. změny rozpočtu z běžné rezervy rozpočtu doplnit projektovou dokumentaci na 
výstavbu studny a zavlažování na Nám. 9. května v Rosicích, včetně elektrické přípojky, a to ve výši 
180 000,-- Kč 
 

Usnesení č.: 28/3-3/2019 
1. Z MO Pardubice VII schvaluje návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice VII pro rok 2019 podle tabulkové části předložené zprávy.  
2. Z MO Pardubice VII bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření dle 

předložené zprávy.  
3. Z MO Pardubice VII schvaluje doplnění do 1. změny rozpočtu částku ve 

výši 180.000,-- Kč z běžné rezervy na projektovou dokumentaci na 
výstavbu studny a zavlažování, včetně elektrické přípojky na Nám. 9. 
května v Rosicích.  

- pro:     13 
- proti:   0  
- zdrž.:  0 

 

3. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Košťál, předseda kontrolního výboru.  
 

Usnesení č.: 29/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII bere na vědomí provedení a výsledek kontroly Kontrolního výboru  
č. 1/2019. 

- pro:     13 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu Městského obvodu Pardubice VII 
Zpracovala P. Kořínková, kancelář úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
 

Usnesení č.: 30/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu MO 
Pardubice VII dle předložené zprávy. 

- pro:      13 
- proti:    0  
- zdrž.:    0 

 

5. Informativní zpráva – „HMG přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 
Pardubice VII na rok 2019“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic. Předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO.  
Rozprava: 
V.Košťál – dotaz na ul. Mánesovou – odp.V. Čapek – doplnil informace ohledně komplikace s ul. 
Mánesovou, Služby města Pardubic nedaly souhlas, hodlají provést výměnu VO až v roce 2024 
V. Košťál – dotaz na rekonstrukci komunikace a chodníku ul. Doubravická, proč je rozděleno do dvou 
oprav – odp. V. Čapek   
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V. Košťál – dotaz na nedokončené akce roku 2018, požaduje písemnou zprávu, z jakých důvodů jsou 
přesunuty do roku 2019 
V. Košťál – požaduje do příštího zastupitelstva vypracovat zprávu o lávce (platby a harmonogram) 
V. Košťál – co je zázemí pro správce v PD na hřiště v Doubravicích – odp. V. Čapek, R. Kalášek - stejný 
objekt jako na jiných hřištích 
V. Košťál – předkládá návrh na usnesení, aby ZMO Pardubice VII schvalovalo každou projektovou 
dokumentaci ve výši nad 200.tisícKč - do rozpravy se zapojili všichni členové zastupitelstva - po diskuzi 
V. Košťál stahuje svůj návrh zpět.  
 

Z jednání odešel člen ZMO R. Kalášek. 
 

Usnesení č.: 31/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.  

- pro:     11 
- proti:   0  
- zdrž.:  1 (Košťál) 

 

6. Informativní zpráva o přidělení dotací z rozpočtu MO pro sportovní, školské a ostatní zájmové 
organizace na rok 2019 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
 

Usnesení č.: 32/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:     12 
- proti:   0  
- zdrž.:  0 

 

Z jednání odešla členka ZMO Š. Fraňková. 
 

Diskuse: 
V. Čapek – navrhuje usnesení dle závěru veřejného projednání Dopravní opatření Trnová  
Usnesení č.: 33/3-3/2019 
Z MO Pardubice VII v souladu s výsledky veřejného projednání zpracované studie 
„Dopravní opatření Trnová“ ze dne 12.3.2019 schvaluje nerealizovat další kroky 
uvedeného záměru.   

- pro:     10 
- proti:   0  
- zdrž.:  1 (Holická) 

 

V. Košťál – dotaz na multifunkční centrum v Rosicích – odp. F. Rais, jedná se o záměr rozšířit fotbalové 
hřiště v Rosicích o sál, pro sport, hasiče, bude jednáno s městem, do diskuze se zapojil J. Rejda, M. Fuchsa 
V. Košťál – dotaz na p. Raise – návrh na rozšíření ul. Chelčického – odp. F. Rais - svozová vozidla Služeb 
města Pardubic jsou nucena jezdit po veřejné zeleni z důvodu stávající šířky současné komunikace 
V. Čapek – předložil k nahlédnutí projekty 
 

Jednání ukončeno v 18,00 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 
 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
   J. Rejda        M. Fuchsa     
 
Starosta MO: …………………………. 


