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

 

Zápis z 25. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 2.9. 2020 

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

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 25. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 24. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 25. jednání R MO byla jmenována  
J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

18.7. – Dědečkova výstava historických strojů Doubravice 
20.7. - jednání s občany  - zájemce o prostory – záměr pohostinství v Rosicích 
21.7. – jednání s občany  - několik stížností na krádeže – hřbitov Rosice 
22.7. – stížnost na hluk v nočních hodinách – f. Autodoprava Drobílek – odeslán podnět k nápravě 
27.7. – lávka – Povodí Labe,a.s. – požadavky pro doplnění materiálů 
28.7. – jednání s právníkem – možnosti přístavby komunit. centra v areálu Sokola Rosice 
28.7. – lávka – žádost o výjimku ze směrnice Povodí Labe, a.s. – podpisy situačních plánů 
30.7. – jednání s fy. Nové Ohrazenice – možnosti dopravního napojení, stanoviště kontejnerů, předání 
zeleně městu 
3.8. – jednání s ředitelem SmP a.s. – hřbitov, zpětný odběr elektrospotřebičů, čištění dešťových vpustí, 
veřejné osvětlení 
nám. primátora p.Kvaš, f. Bolt- připomínky k lokalizaci stanovišť sdílených elektrokoloběžek 
5.8. – ŘSD – jednání – varianty PD zkapacitnění komunikace Globus – SV obchvat 
MO VI – jednání o zadání PD spojovací komunikace mezi Lávkami Labe – sl. rameno Labe 
6.8. – lávka – ČEZ – smlouva – PD – přeložka, Povodí Labe,a.s. – podpis sit. plánů 
10.8. - výstavba Obora Doubravice – druhá etapa - situační plán 
11.8. - lávka – podána žádost o stavební povolení – SSÚ 
13.8. – lávka – Povodí Labe – předání geometrického plánu a doplnění výkazu výměr VB 
14.8. – jednání s ředitelem SÚS Pk. – návrh MO – společná investice okružní křižovatka v Doubravicích, 
předání studie obraciště autobusů Doubravice 
17.8. – lávka – MO VI + p. Kořínek ITI – podmínky dotačních titulů (ITI, IROP) 
18. – 30.8. – řádná dovolená 
28.8. – akce MO- odpoledne pro děti v Trnové 
31.8. – o víkendu havárie vodovodu v budově ÚMO Rosice – pojistná událost 
1.9. – ZŠ Ohrazenice – přivítání prvňáčků 
Jednání s velitelem okrsku MP – hřbitov, pohyb podezřelé osoby v Rosicích 
2.9. – koordinační jednání – investice města a obvodu - akce MO, postup lávka 
       - nám. primátora p. Rychtecký, p. Nadrchal – postup předání investice - lávka 
Rozprava: 
J. Rejda – dotaz ke kruhové křižovatce Doubravice – odp. V.Čapek 
Usnesení č.: 287/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2020 
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2020 
3. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2020 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v OD Ohrazenice 
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Usnesení č.: 288/25-9/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program s doplněním o bod R/1 – Rozpočtové opatření č.7 
k rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2020 a R/2 – Žádost SDH Rosice. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

             
1/ Návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 289/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s 3. změnou rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2020 podle 
tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII ke schválení.                                                         

- pro:   4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Na jednání se dostavil člen RMO R. Kalášek. 
   

2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2020 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 290/25-9/2020 
R MO Pardubice VII souhlasí s vyhodnocením plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 
2020 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2020 a ukládá předložit ho na nejbližším jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII.  

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

 

3/ Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII 
v roce 2020 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 291/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.                                                         

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

 

4/ Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v OD Ohrazenice 
Zpracovala S. Gregarová, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO. 
Usnesení č.: 292/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke 
smlouvě o nájmu bytu s ***, na nájem bytu č. 2 v druhém nadzemním podlaží v ul. Semtínská 42 
v Pardubicích, která byla uzavřena na dobu určitou, a to od 3. 11. 2015 do 2. 5. 2016, ve znění 
dodatků č. 1-5, kterými byla doba nájmu opakovaně prodloužena, naposledy do 2.11.2020, tak, 
že dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 2. 11. 2021 za stávajících podmínek. 
Aktuální výše nájemného činí 8.693,00 Kč měsíčně a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu 
jsou stanoveny v souladu se zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Složená 
jistota ve výši 24.000,00 Kč zůstane zachována.                                            
pro:   5 
proti:  0  
zdrž.:  0 
 

R1/ Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 
Zpracovali R. Hančová, ved. EO a T. Vencl, ved. ŽPOD, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 293/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření č. 7) ve 
výši 450 000,-- Kč z běžné rezervy rozpočtu městského obvodu do kapitoly odboru ŽPOD na 
položku běžných výdajů v Oblasti místní správy a ukládá podat informativní zprávu o tomto 
přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při nejbližší změně 
rozpočtu.                                                         

- pro:   5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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R2/ Žádost SDH Rosice  
Zpracovala M.Kroutilová, předkládá V. Čapek, starosta MO. SDH Rosice žádá o přesun schválené dotace 
na jiný termín a jiné místo pro has. soutěž za neuskutečněnou rosickou studnu. 
Usnesení č.: 294/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII souhlasí se změnou termínu a místa konání hasičské soutěže.  

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

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 295/25-9/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov,  
148 00 Praha 4, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech 
pozemků označených jako st.p.č. 9461, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 4364, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3710/9, p.p.č. 
1692/2, p.p.č. 2632/11, p.p.č. 3989, p.p.č. 3710/15, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 3718/21, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 
3702/1, p.p.č. 3710/36, p.p.č. 3710/40, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 3810, p.p.č. 3808, p.p.č. 3801/1, p.p.č. 3711, 
p.p.č. 3809, p.p.č. 3807, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 3638/4, p.p.č. 3702/30, p.p.č. 3773/2, p.p.č. 3735, p.p.č. 
3702/33, p.p.č. 3616/1, p.p.č. 3805, p.p.č. 3645/18, p.p.č. 3671/21, p.p.č. 3648/2, p.p.č. 3645/23, p.p.č. 
3645/4, p.p.č. 3707/15, p.p.č. 3706/6, p.p.č.  3855/12, p.p.č. 3710/21, p.p.č. 1695/3, p.p.č. 3987/5, p.p.č. 
1695/5, vše k.ú. Pardubice, p.p.č. 131/49, p.p.č. 132/1, p.p.č. 132/13, p.p.č. 132/14, p.p.č. 131/52, p.p.č. 
131/55, p.p.č. 120/4, p.p.č. 556/20, p.p.č. 131/12, p.p.č. 120/100, p.p.č. 118/4, p.p.č. 118/6, p.p.č. 120/118, 
p.p.č. 556/19, p.p.č. 132/7, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/2, p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/39, p.p.č. 131/36, p.p.č. 
131/80, p.p.č. 131/79, p.p.č. 131/53, p.p.č. 556/5, p.p.č. 117/11, p.p.č. 131/25, p.p.č. 131/26, vše v k.ú. 
Trnová, za účelem uložení a provozování optických kabelů  v rámci stavby 
„INS_FTTH_CZ_1689_Polabiny_teplovod“. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

2/ Společnost POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 
09 Pardubice, žádá prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 140/13 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Trnová. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

3/ ***, žádají o bezúplatný převod nebo prodej pozemku označeného jako st.p.č. 856 o výměře 3 m2 v k.ú. 
Ohrazenice. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

4/ ***, žádá o prodej pozemků: -p.p.č. 4319/2 o výměře 154 m2 v k.ú. Pardubice, -p.p.č. 115/3 o výměře 
354 m2 v k.ú. Svítkov 
-p.p.č. 306/4 o výměře 172 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 
RMO Pardubice VII s žádostí nesouhlasí a doporučuje zachování veřejné zeleně s parkovou 
úpravou. 

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

 

Diskuse, různé: 
J. Rejda – dotaz na prodej ZŠ a MŠ KLAS, odp. V. Čapek, prodej školy není dosud realizován 
R. Kalášek – poděkování za vybudování kontejnerového stání v Doubravicích 
R. Kalášek – pozvánka na Sportovní den v Doubravicích, 19.9. od 14 hod. 
F.Rais – informace o programu Kabina pro sportovní oddíly 
Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


