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

 

Zápis z 45. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 6. 4. 2022 

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 45. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 44. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 45. jednání R MO byl jmenován 

F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována L. Brožová, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

- písemná rezignace pana Košťála na pozici člena komise rady 

- veřejné projednání nového územního plánu 

- jednání s občany – veřejná zeleň Nová Trnová, lavička u trafiky Rosice, obnova veřejné zeleně 

v ul M. Pujmanové, stav hřiště ve finských domcích, plánovaný koncert komorního orchestru 

Bona nota v kostele Rosice, stížnosti na MHD linka č. 6, bezpečnost chodců ul. K Potoku a 

Hradišťská 

- vytipování ubytovacích kapacit pro Ukrajince – krizový štáb 

- zadání odhadu ceny nemovitosti objektu Restaurace U Skalů 

- slavnostní ohodnocení pedagogických pracovníku u příležitosti Dne učitelů 

- nabídka spolupráce firmy Starnet 

- audit hospodaření MO – bez nedostatků 

- zahájení stavby dopravního napojení u nové polikliniky v Trnové, uzavření stezky do konce 

srpna 

- na 43. jednání RMO v usn. 506/43-3/20022 bylo chybně uvedeno číslo dodatku ke smlouvě o 

nájmu bytu v OD Ohrazenice, správné číslo dodatku je 9 (formální chyba bude napravena) 

- v souladu s doporučením MF ČR správce místních poplatků ÚMO Pardubice VII pro svůj 

správní obvod vydá rozhodnutí o prominutí místního poplatku za komunální odpad a ze psů pro 

rok 2022 pro fyzické osoby, kteří přicházejí do ČR v souvislosti s válečným konfliktem na 

Ukrajině 

Rozprava:  

J. Tomšů – žádá o půjčení projektu k akci „Bydlení v parku“, projekt k úpravě křižovatky před 

poliklinikou v Trnové a dotaz na Novou Trnovou a zeleň – odp. V. Čapek 

R. Kalášek – dotaz na stížnosti MHD č. 6 – odp. V. Čapek, nejezdí dle stanovených jízdních 

řádů, bude jednáno s DpmP 
Usnesení č.: 515/45-4/2022 
R MO Pardubice VII zprávu starosty a tajemníka schvaluje.  

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za rok 2021 a plán údržby zeleně v rámci MO 

na rok 2022 

2. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2021 a plán výsadby na rok 2022 

3. Stav objektů spravovaných městským obvodem a výnosy z objektů spravovaných 

MO Pardubice VII za období roku 2021 a předpoklad výnosů v roce 2022 

4. Návrh obsahu Zpravodaje č.2/2022 
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5. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2022 

6. Informace o akcích organizovaných MO Pardubice VII a schválení věcných darů 

pro účastníky akcí 

7. Průběžná informace o stavu a fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice 

VII 

8. Návrh odvolání člena Místní komise Rosice nad Labem 

9. Návrh smlouvy na „Obnovu vodorovného DZ na Krétě“ v souladu s bodem III. čl. 

4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

10. Návrh smlouvy na „Opravu účelové komunikace Doubravice-Semtín“ v souladu 

s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Opravy břehů a odtěžení 

nánosů vodní nádrž Doubravice“ 
12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 

„Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice“ 
Usnesení č.: 516/45-4/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním o bod 
R1 – návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

1. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za rok 2021 a plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2022  

Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD. Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava: 

J. Tomšů požaduje kontrolu výsadby záhonu v ul. Bohdanečská 

Usnesení č.: 517/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.                                                                  

-  pro: 5 

-  proti: 0 

-  zdrž: 0 
 

2. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2021 a plán výsadby na rok 2022 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD. Zprávu uvedl a komentářem doplnil V. Čapek, starosta 

MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 518/45-4/2022 

Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 
- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

3. Stav a výnosy z objektů spravovaných MO Pardubice VII za období roku 2021 a předpoklad 

výnosů v roce 2022  

Zpracovala S. Hájková, pracovnice EO a M. Hladík – odbor ŽPOD, předkládá R. Hančová, vedoucí EO 
a T. Vencl, vedoucí ŽPOD 

Usnesení č.: 519/45-4/2022 
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere na vědomí zprávu v předloženém znění. 

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

4. Návrh obsahu zpravodaje č.2/2022 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 

Rozprava: 

J. Rejda – návrh na zveřejnění nových informací ke Spalovně 

Usnesení č.: 520/45-4/2022 
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO 
Pardubice VII č. 2/2022 s doplněním dle rozpravy. 

- pro: 5 
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- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

5. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2022 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá a uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 521/45-4/2022 

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

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

6. Informace o akcích organizovaných MO Pardubice VII a schválení věcných darů pro účastníky 

akcí 

Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 

Usnesení č.: 522/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu o akcích organizovaných MO Pardubice VII 
a schvaluje poskytnutí věcných darů v souladu s důvodovou zprávou. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

7. Průběžná informace o stavu a fungování místních knihoven v rámci MO VII  

Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ, předkládá a uvedl V. Čapek, starosta MO PVII 

Usnesení č.: 523/45-4/2022 

Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 
- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

8. Návrh odvolání člena Místní komise Rosice nad Labem 

Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ, předkládá a uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava: V. Košťál požádal písemně o ukončení členství v místní komisi. Do rozpravy se zapojili 

všichni členové. Členové R MO ponechají do konce volebního období komisi v Rosicích ve stávajícím 

počtu členů. 
Usnesení č.: 524/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h 
zákona o obcích č. 128/2000 odvolává člena Místní komise Rosice pana Vítězslava Košťála, 
a to s účinností ke dni schválení. 

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

9. Návrh smlouvy na „Obnovu vodorovného DZ na Krétě“ v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice 

č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

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

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava:  

J. Tomšů – trvá na obnově VDZ dle projektu 

Usnesení č.: 525/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Obnovu vodorovného DZ na Krétě “ č. 
14/2022. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

10. Návrh smlouvy na „Opravu účelové komunikace Doubravice-Semtín“ v souladu s bodem III. 

čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

Starosta zprávu je z programu jednání stahuje. 
 

11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní 

nádrž Doubravice“   
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Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 526/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku: „Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice“ 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

12. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Opravy břehů 

a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice“  

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

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 527/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice“ 

- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

R1 návrh novely OZV č. 13/2006 o veřejném pořádku, kterou se stanoví seznam akcí, při jejichž 

konání je doba nočního klidu vymezena odlišně od doby nočního klidu vymezené zákonem 

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO VII 

Usnesení č.: 528/45-4/2022 
Rada MO Pardubice VII nemá připomínek k novele OZV č.13/2006 o veřejném pořádku. 

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

Pozemky: 
Usnesení č.: 529/45-4/2022 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 
Společnost Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, se sídlem Sv. Anežky České 28, Pardubice-

Staré Město, 530 02 Pardubice, žádá o poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních 

zařízení na pozemcích a stavbách města za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021. 

Rada MO Pardubice VII nesouhlasí s nekoncepčním poskytnutím slev. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

Diskuse, různé:  

J. Rejda – otevřel diskusi na téma poskytnutí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, navrhuje finanční 

dar nebo možnost vytvoření pracovních příležitostí, do diskuse se zapojili všichni členové MO 

R. Kalášek – navrhuje doplnit místní DZ v místě křižovatky u švédských domků 

v Doubravicích (směr pohránovský rybník) a čištění komunikace v místě výjezdu z lesní cesty, 

zároveň žádá o odstranění nečistot z místní komunikace v místě přechodu přes koleje (zastávka 

Semtín) a podává informace k zápisům z MK Doubravice 

J. Tomšů a F. Rais – požadují instalaci shrnovacích dveří do OD v Ohrazenicích  
 

Zapsala L. Brožová 
 

 

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

 

 


