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

Zápis z 11. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 21.8. 2019 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Za ÚMO: 

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 11. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis ze 10. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 11. jednání R MO byl jmenován  

R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 
-  25.7. návštěva jubilantky 90 let, Rosice 

- 26.7. žádost o dodržování dopravních předpisů od zaměstnanců firmy Synthesia  

- 29.7. MP -  parkování na zeleni – Trnová  

- jednání s občany -  lavičky Trnová, výška sečí Rosice, přístupnost pozemků v Rosicích, krádeže na 

hřbitově 

- 1.8. jednání s p. Ptáčkem OHA – cyklodoprava na území MO 

- 2.8. MěÚ Kolín -  mobilní aplikace a webové stránky pro veřejnost 

- lávka (finanční pokrytí smluv s povodím Labe - OMI) 

- 6.8. lávka – závěrečná verze smluv 

- jednání s občany – dopravní situace v Ohrazenicích 

- 8.8. studium návrhu nového statutu města  

- 9.8. lávka - závazné stanovisko OHA, doplnění materiálu PD 

- rekonstrukce ul. Mánesova, aktualizace rozpočtu akce  

- 14.8. jednání s občany – vlastník pozemku ve vztahu k žádosti do pozemkové komise 

- 16.8. lávka – jednání s SÚ MmP – územní a stavební řízení 

- 21.8. PLa - čistění toku – Velká strouha v Doubravicích   

 

Usnesení č.: 133/11-8/2019 

Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty. 
- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Stav objektů spravovaných městským obvodem od počátku roku 2019 a jejich další využití 

(bytové i nebytové prostory) včetně výnosů z těchto objektů za období 1. pol. 2019  

2. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Nákup automobilu Škoda Scala pro Městský obvod 

Pardubice VII 

3. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Nákup automobilu 

Škoda Scala pro Městský obvod Pardubice VII  

4. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku ul. Doubravická“ 

5. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku  ul. Dukelská“ 

6. Návrh dohody o umístění a provozování koncových prvků a varování a vyrozumění  

Usnesení č.: 134/11-8/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program.  

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
              

1. Stav objektů spravovaných MO Pardubice VII od počátku roku 2019 a jejich další využití (byty 

a prostory sloužící podnikání) včetně výnosů z těchto objektů za období 1. pol. 2019  
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Zpracovala S. Gregarová, odd. ekonomické a M. Hladík a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO  

a T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 135/11-8/2019 
R MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu v předloženém znění. 

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

              
2. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Nákup automobilu Škoda Scala pro 

Městský obvod Pardubice VII“ 

Zpracoval M. Hladík, odbor investic, předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 136/11-8/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
„Nákup automobilu Škoda Scala pro Městský obvod Pardubice VII“. 

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 
 
 

3. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Nákup 

automobilu Škoda Scala pro Městský obvod Pardubice“ 

Zpracoval M. Hladík a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 137/11-8/2019 

R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku: „Nákup automobilu Škoda Scala pro Městský obvod Pardubice VII.  
- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

: „ 

4. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická“ 

Zpracoval M. Hladík,. odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 138/11-8/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce chodníku v ul. 
Doubravická firmu: JAAS Pardubice, s.r.o., Fügnerova 280, 533 51 Pardubice. 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

 

5. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská“ 

Zpracoval M. Hladík,. odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 139/11-8/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce chodníku v ul. 
Dukelská firmu: JAAS Pardubice, s.r.o., Fügnerova 280, 533 51 Pardubice. 

- pro:    5 
- proti:  0 

- zdrž.:  0 
 

 

6. Dohoda o umístění a provozování koncových prvků varování a vyrozumění 

Zpracoval M. Hladík,. odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD, komentářem doplnil  

V. Čapek.  

Usnesení č.: 140/11-8/2019 
R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem dohody o umístění a provozování koncových prvků 
varování a vyrozumění na budově Městského úřadu Pardubice VII a schvaluje Návrh dohody 
o umístění a provozování koncových prvků varování a vyrozumění.  

- pro:    5 

- proti:  0 

- zdrž.:  0 
 

 

Pozemky: 

Usnesení č.: 141/11-8/2019 
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Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, v rámci investiční 

akce „I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ žádá o zřízení budoucí služebnosti inženýrských 

sítí a o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích označených jako p.p.č. 69/6, p.p.č. 70/5, p.p.č. 

534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 645/7, p.p.č. 645/8, p.p.č. 645/19, p.p.č. 668/22, p.p.č. 668/23, 

p.p.č. 668/24, p.p.č. 668/28, p.p.č. 668/32, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3615/2, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 5162/27, 

p.p.č. 886/8, p.p.č. 886/35, p.p.č.886/41, p.p.č. 5173/62, vše v k.ú. Pardubice 

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

2/ Statutární město Pardubice, zast. odborem dopravy, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3884/16, p.p.č. 

2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č. 3885/7, p.p.č. 4914/1, p.p.č. 4914/21, p.p.č. 

4914/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 210/1 v k.ú. Semtín 

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

3/ *****, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 134/38 o výměře 156 m2 v k.ú. Rosice nad 

Labem. 

RMO Pardubice VII s žádostí nesouhlasí, trvá na zachování přístupu k parcele 134/1 v k.ú. Rosice 

nad Labem.  
- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – info o lávce 

V. Čapek – informoval o změně statutu, projednáno bude v příští radě 

J. Rejda – dotaz zda u protihlukové stěny na Krétě bude osvětlení – odp. V. Čapek ano, bude vráceno 

zpět na původní místo 

R. Kalášek – informoval o nepořádku u kontejnerů v Doubravicích, žádá požádat Služby města 

Pardubice o častější úklid 

Zapsala T. Maršálková 

 

 

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


