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

Zápis z 49. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 8. 8. 2022 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Rejda 

Omluveni: R. Kalášek, J. Tomšů, M. Kroutilová 

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 49. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 48. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 49. jednání R MO byl jmenován 

J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty  

- Dědečkova výstava his. strojů a traktorů Doubravice 

- OD MmP – starostové MO II a VII – stav nadjezdu Gen. Svobody, požadavky na opravu, 

dohoda s ŘSD a SŽ 

- Jednání s investorem – Centrum služeb U Brozanského potoka - záměr výstavby komunikací 

- Jednání s p. Ing. Machalou – nabídka vypracování materiálu – odkup „Skalovi“ 

- Návštěvy jubilantů 

- Jednání s občany – stojan na kola v ul. Nádražní, stavba Nová Trnová 

- nádrž Bazéna – napouštění, střecha OD Doubravice a fasáda OD Rosice – zahájeno, 11.8. 

montáž srubů Ohrádka, Oskara Brázdy a pohránovská alej 

Rozprava: 

F. Rais – dotaz k umístění srubu v ul. Oskara Brázdy, odp. V. Čapek 
Usnesení č.: 579/49-8/2022 
R MO Pardubice VII zprávu starosty a tajemníka bere na vědomí  

- pro: 3 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Návrh smlouvy na „Opravu chodníku v ul. Písková“ v souladu s bodem III. čl. 4. 

Směrnice č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek 

2. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 

3. Vyjádření k projektové dokumentaci „OS Ohrazenice I“ 

4. Vyjádření k žádostem investora „Centrum služeb U Brozanského potoka“ 

5. Návrh nařízení, kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy vozidel, včetně 

jejich střežení na určeném parkovišti 
Usnesení č.: 580/49-8/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu. 
      - pro: 3 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

1. Návrh smlouvy na „Opravu chodníku v ul. Písková“ 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.  

Usnesení č.: 581/49-8/2022 

Rada MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravu chodníku v ul. Písková“ č. 41/2022. 
            -  pro: 3 

-  proti: 0 

-  zdrž: 0 
 

2. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 
Zpracoval T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.  
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Usnesení č.: 582/49-8/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků v rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII pro rok 2022 (rozpočtového opatření č. 6) ve výši Kč 500 000,-- v rámci 
kapitoly odboru ŽPOD z běžných výdajů položky Investiční akce a opravy - oblast vodního 
hospodářství do kapitálových výdajů položky Investiční akce a opravy - oblast místní správy a 
ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice 
VII při nejbližší změně rozpočtu. 
      - pro: 3 

- proti: 0 
- zdrž: 0 
 

3. Vyjádření k projektové dokumentaci „OS Ohrazenice I“ 
Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava: 

Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 

Usnesení č.: 583/49-8/2022 
Rada Městského obvodu Pardubice VII souhlasí s navrženým vyjádřením. 

- pro: 3 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

4. Vyjádření k žádostem investora „Centrum služeb U Brozanského potoka“ 
Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 584/49-8/2022 
Rada MO Pardubice VII doplňuje usnesení č. 578/48-7/2022 ze dne 13. 7. 2022 k žádostem 
č. 1 a č. 2 „Centrum služeb u Brozanského potoka“ - po konzultaci s investorem a podání 
vysvětlení nemá k předloženým žádostem námitky. 
      - pro: 3 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

5. Návrh nařízení, kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy vozidel, včetně 

jejich střežení na určeném parkovišti 
Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII  
Usnesení č.: 585/49-8/2022 
R MO Pardubice VII k Návrhu nařízení, kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy 
vozidel, včetně jejich střežení na určeném parkovišti nemá námitky. 

- pro: 3 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 586/49-8/2022 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, žádá o -výpůjčku části pozemků označených jako p.p.č. 153/1 

o výměře 31 m2, p.p.č. 153/2 o výměře 67 m2, p.p.č. 313/3 o výměře 326 m2, p.p.č. 315/2 o 

výměře 323 m2 a pozemku označeného jako p.p.č. 314/2 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Semtín, 

za účelem vybudování polní cesty v rámci stavby "Modernizace trati Hradec Králové- 

Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice- Rosice nad Labem – Stéblová – 

náhrada přejezdu P5352 v km 4,232“  a o vydání souhlasu s napojením polní cesty na místní 

komunikaci na pozemku p.p.č. 153/2 v k.ú. Semtín - odkoupení vybudované polní cesty na 

částech pozemků označených jako p.p.č. 153/1 o výměře 31 m2, p.p.č. 153/2 o výměře 67 m2, 

p.p.č. 313/3 o výměře 326 m2, p.p.č. 315/2 o výměře 323 m2 a pozemku označeném jako p.p.č. 

314/2 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Semtín, po kolaudaci, do majetku statutárního města 

Pardubice, za cenu 1.000,- Kč. 
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky 
      - pro: 3 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
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Diskuse, různé:  

V. Čapek - předložil nabídku na vypracování materiálu pro odkoupení a následné opravy či 

rekonstrukce budovy č. p. 172 v Rosících – restaurace U Skalů – RMO rozhodla o postoupení 

nabídky k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 

F. Rais – navrhuje řešit další problematiku objektu restaurace u Skalů v novém volebním 

období 

J. Rejda – informuje o skládce u kontejnerového stání u točny MHD v Rosicích 

 
Zapsala P. Žďárská 
 

 

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


