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

 

 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 16.9.2020 

 
 

Jednání se uskutečnilo v sále restaurace Pod Věží v Doubravicích. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 9 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: F. Rais, Š. Fraňková, M. Černík, V. Košťál, O. Kovařík, J. Rychtecký  

I 
Zpráva ověřitelů z 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 9. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 10. zasedání Z MO byli 
jmenováni M. Fuchsa a R. Kalášek.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Volba návrhové komise 

Návrh předložil V. Čapek, starosta MO PVII. Členy návrhové komise byli navrženi J. Bohucká  
a M. Prokůpek. 
Usnesení č.: 85/10-9/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise J. Bohuckou a M. Prokůpka. 

- pro:    9 
- proti:  0  
- zdrž.: 0 

III 
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 

VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 
Lávka – požadavky PLa na doplnění materiálů 
Povodí Labe, a.s. – žádost o výjimku ze směrnice – podpisy sit. plánů 
MO 6 – jednání o zadání PD spojovací komunikace mezi lávkami – sl. rameno Labe 
Smlouva s ČEZem o PD – přeložka VN 
Povodí Labe,a.s. – podpisy situačních plánů, předání geometrického plánu a doplnění výkazu 
výměr pro smlouvu o VB 
11.8. podána žádost o stavební povolení – SSÚ 
Jednání MO 6 a p. Kořínek ITI – podmínky dotačních titulů 
Jednání s občany – zájemce o prostory – záměr pohostinství Rosice 
Několik stížností na krádeže – hřbitov Rosice 
Stížnost na hluk v nočních hodinách – autodoprava Doubravice – odeslán podnět k nápravě 
Jednání s právníkem – možnosti přístavby Komunit. centra v areálu Sokola v Rosicích 
Jednání s fy. Nové Ohrazenice – dopravní napojení, stanoviště kontejnerů, předání zeleně městu 
Jednání s ředitelem SmP – hřbitov, zpětný odběr elektrospotřebičů, čištění dešťových vpustí, veř. 
osvětlení; fa. Bolt – připomínky k lokalizaci stanovišť elektrokoloběžek 
Jednání ŘSD – varianty PD – zkapacitnění komunikace Globus – SV obchvat 
Jednání s ředitelem SÚS Pk. – návrh MO – společná investice - okružní křižovatka v Doubravicích 
a předání studie obraciště autobusů 
Jednání s ředitelem a velitelem okrsku MP – hřbitov, pohyb podezřelé osoby v Rosicích, situace 
v ul. Pejchlova 
akce – Dědečkova výstava hist. strojů Doubravice, akce MO – dětské dny na Ohrádce a v Trnové, 
sousedské posezení v Rosicích, MČR v orientačním běhu v Ohrazenicích 
přivítání prvňáčků ZŠ Ohrazenice; havárie vodovodu v budově ÚMO Rosice 
Jednání s primátorem, náměstky a vedoucími OMI a EO – koordinace investic MO a města, postup 
předání investice - Lávka 
Usnesení č.: 86/10-9/2020 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    9 
- proti:  0  
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- zdrž.:  0  

IV 
Vlastní program 

1. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2020 
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pol. 2020 
3. Informativní zpráva o investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII 

na rok 2020 

Usnesení č.: 87/10-9/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 10. jednání Z MO. 

- pro:     9 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

 

1. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2020 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 88/10-9/2020 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII  
schvaluje 3. změnu rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2020 podle tabulkové části 
předložené zprávy (rozpočtové opatření č.8) a bere na vědomí přijatá rozpočtová 
opatření rady dle předložené zprávy 

- pro:     9 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

 

2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1.pol. 2020 

Zpracovala R. Hančová, ved. EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu projednal  
a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
R. Kalášek – dotaz na propad daňových příjmů – odp. R. Hančová, ved. EO, MO Pardubice VII má 
vytvořenou rezervu na 20% propad, ke kterému skutečně dochází 
Usnesení č.: 89/10-9/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII včetně 
rozpočtu sociálního fondu za 1.pol. 2020 

- pro:     9 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2020 

Zpracovali T. Vencl, ved. ŽPOD, M. Hladík, odd. ŽPOD a předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, 
starosta MO.  
Rozprava: 
V. Čapek – informace o lávce 
M. Hladík – dotaz na stavbu park. stání v ul. M. Majerové – odp. V. Čapek, v současné době nelze žádat  
o změny územního plánu, zároveň se snažíme umístit stavbu na vhodnější místo 
Usnesení č.: 90/10-9/2020 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:     9 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

Diskuse: 

A.Holická – dotaz na úklid v podchodu u nádraží v Rosicích, stížnost občanů na nepořádek a osvětlení, 
odp. V. Čapek – údržbu podchodu zajišťuje město, podáme požadavek 
občanka Doubravic – požadavek na ořezání zeleně v křižovatkách a na nadjezdu směr Chrudim – 
rozhledové poměry 
Jednání ukončeno v 16,30 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
              M. Fuchsa                                                                                            R. Kalášek 
Starosta MO: …………………………. 


