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

 

Zápis z 5. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 20.2. 2019 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů, F. Rais                                            
Za ÚMO: M. Kroutilová 
 

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 5. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 4. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 5. jednání R MO byl jmenován 
J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- 31.1. firma KetoDiet – záměr o rozšíření objektu 
- příslib dofinancování auta pro JSDH 
- možnosti stavby hasičské zbrojnice v Rosicích - pozemky města 
- jednání s MP – úseky měření, akce na území MO, předzahrádky 
- provizorní opravy vozovek 
- účast na místní komisi Rosice – program rozvoje 
- realizace bezbariérového vstupu do úřadu Rosice 
- jednání na OMI MmP – smlouvy s P.L. s.p. - lávka 
- jednání s občany – možnost výstavby rodinných domů, možnost umístění chovatelského 

zařízení na pozemcích města, sousedské spory 
- jednání se starostou MO II – ohledně přechodů pro chodce J. Potůčka – spolufinancování  
- situace se skluzavkou - Finské domy - dořeší výrobce se zhotovitelem stavby 

Rozprava: 
J. Tomšů – dotaz na KetoDiet a její záměr – odp. V. Čapek – nová skladová hala 
J. Rejda – dotaz na přechody J. Potůčka – odp. V. Čapek - bude spolupracováno s MO Pardubice II 
Usnesení č.: 57/5-2/2019 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Návrh první změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 
2. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2018 a projednání plánu činnosti JSDH 

na rok 2019 včetně harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH 
3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO a další plán jejich rozvoje a údržby  
4. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2018 a plán výsadby na rok 2019 
5. Odpisový plán majetku MO Pardubice VII na rok 2019 
6. Zpráva K V ZMO o provedené kontrole 
7. Návrh aktualizace sociálního fondu MO Pardubice VII 
8. Návrh smlouvy v souladu s bodem III. čl. 4 Směrnice č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek – 

Oprava komunikace po zimě 
9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných ploch na území MO Pardubice VII 

na rok 2019 a 2020“ 
10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u čp.  

256-258“ 
11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace ulice Doubravická“ 
12. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 

 
Usnesení č.: 58/5-2/2019 
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R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání s doplněním o bod R/1 – Žádost o 
dotaci z rozpočtových prostředků MO 2019 – individuální žádost. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

1. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 59/5-2/2019 
R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 
pro rok 2019 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším 
jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

               
2. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2018 a projednání plánu činnosti JSDH 
na rok 2019 včetně návrhu harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH v roce 2019 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 60/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje plán činnosti JSDH Městského obvodu Pardubice VII na rok 
2019 a bere na vědomí návrh harmonogramu výplaty darů členům JSDH na rok 2019 a 
vyhodnocení činnosti JSDH v roce 2018. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO a další plán jejich rozvoje a údržby 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Rozprava: 
do rozpravy se zapojili členové R MO – požadují aplikaci kvalitní barvy na asfaltové povrchy 
Usnesení č.: 61/5-2/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2018 a plán výsadby na rok 2019 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 62/5-2/2019 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Odpisový plán majetku Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 

Zpracovala E. Zemková, kancelář úřadu a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 63/5-2/2019 
R MO Pardubice schvaluje odpisový plán pro rok 2019. 

- pro:    5 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

6. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Rozprava:  
požadavek členů R MO – připravit novelu Jednacího řádu RMO dle závěru kontroly KV 
Usnesení č.: 64/5-2/2019 
R MO Pardubice VII projednala výsledek kontroly Kontrolního výboru č. 1/2019 a doporučuje 
zprávu předložit na nejbližším jednání zastupitelstva a připravit novelu Jednacího řadu RMO.  

- pro:    5 
- proti:  0  
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- zdrž.:  0 
 

7. Návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu Městského obvodu Pardubice VII 
Zpracovala P. Kořínková, kancelář úřadu a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. Komentářem 
doplnila M. Kroutilová – jde o závěr kontroly KV ZMO Pardubice VII – doplnit zákonný podklad 
zřízení fondu. 
Usnesení č.: 65/5-2/2019 
R MO Pardubice VII projednala návrh aktualizace Pravidel hospodaření sociálního fondu a 
doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII.                                                                                            
                                                     

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

8. Návrh smlouvy na „Opravy komunikací po zimě 2018/2019 na území Městského obvodu 
Pardubice VII“ v souladu s bodem III. čl. 4 Směrnice č.15 – Zadávací řád veřejných zakázek 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 66/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravy komunikace po zimě 2018/2019 na území 
Městského obvodu Pardubice VII“ č. O-MO VII 0/2019.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch na území MO 
Pardubice VII na rok 2019 a 2020“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 67/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Údržba vybraných travnatých 
ploch na území MO Pardubice VII na rok 2019 a 2020“ firmu: Ing. Jan Novotný, Kunětická 101, 
530 09 Pardubice. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u č.p.  
256-258“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 68/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce zpevněné 
plochy v ul. Pavlova u čp. 256-258“ firmu Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce komunikace ulice Doubravická“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 69/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce komunikace 
ulice Doubravická“ firmu COLAS CZ, a.s., P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

12. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 70/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Multifunkční sportoviště 
Doubravice“ firmu Calypso group s.r.o., Brožíkova 550, 530 09 Pardubice.  

- pro:    5 
- proti:  0  
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- zdrž.:  0 
 

R/1 Žádost o dotaci z rozpočtových prostředků MO 2019 – individuální žádost 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO.   
Usnesení č.: 71/5-2/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro SH ČMS – SDH Trnová, IČO 65668731, se sídlem 
Pardubice, Generála Svobody 198, ve výši 10.000,-- Kč s účelovým využitím na nákup 
pracovních stejnokrojů PS a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle 
schváleného vzoru a v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky 
Dotace v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve 
výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2019 na novou položku „Individuální 
dotace pro SDH Trnová“ ve výši 10.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 2) a ukládá o tomto 
přesunu podat informaci při změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 72/5-2/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1. *** žádají o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2/10 o výměře 36 m2 v k.ú. Semtín. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2. *** žádají o prodej dle geometrického plánu  č. 755-85/2018 nově vzniklého pozemku označeného 
jako p. p. č. 120/123 o výměře 18 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 120/77) v k. ú. Trnová 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

3. *** žádá o prodej pozemku označeného jako st.p.č. 308/2 o výměře 8 m2 a p.p.č. 847 o výměře 14 
m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 
F. Rais – diskuze o prostoru pro výstavbu hasičské zbrojnice a rozšíření o multifunkční centrum na 
pozemku TJ Sokol, odp. V. Čapek – bude projednáno na Magistrátu města  
R. Kalášek – informoval, že pro SDH existuje i možnost příspěvku od města Pardubice z programu 
„Prevence kriminality“ 
R. Kalášek – u čp. 36 v Doubravicích – propad komunikace  
J. Tomšů – náměstí Trnová, parkování před provozovnou – odp. V. Čapek – řešeno nájemní smlouvou 
s městem  
J.Tomšů - neošetřené dřeviny na cestě k bývalé betonárce – odp. V. Čapek - patří MO Pardubice II 
 

Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


