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

 

Zápis z 42. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 9. 2. 2022 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Omluveni: R. Kalášek 

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 42. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 41. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 42. jednání R MO byl jmenován  

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

    II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

- nová organizační struktura Městské policie Pardubice 

- jednání s občany – kácení lesa N. Trnová, workoutové hřiště Rosice 

- jednání s firmami – pošta Rosice, trafika Rosice 

- OMI MmP – dotační titul a investiční akce „rybníček“ Ohrazenice, cesta Doubravice (LČR) 

- žádost o povolení instalace nových výložníků na VO (měřiče rychlosti) 

- nové webové stránky – školení administrátorů 

- žádost o dotaci – opravy kostela Rosice 

- Krajský úřad Pce – zamítnutí naší žádosti o posun DZ „Začátek obce“ v katastru Ohrazenice 

- výroční schůze SDH Doubravice 

- veřejné projednání – připomínky k EIA – spalovna Rybitví  

Rozprava: 

Všichni členové RMO se zapojili do rozpravy ve věci spalovny průmyslového odpadu – veřejná 

online konference. 

J. Tomšů – dotaz na jednání s Českou poštou, odp. V. Čapek – pošta má omezený provoz 

z důvodu nemoci pracovníků 
 

Usnesení č.:484/42-2/2022 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

1. Návrh darů členům Komisí Rady MO Pardubice VII za 2. pol. 2021 

2. Výroční zpráva o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v podmínkách Městského obvodu Pardubice VII za rok 2021 

3. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2021 a projednání plánu činnosti 

JSDH na rok 2022 včetně harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH  

4. Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 

5. Žádost Explosia, a.s. k udělení výjimky dle zákona č.119/2002 Sb. (bez písemné zprávy) 

6. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníků v ulici Prokopa 

Holého“ 

7. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD odvodnění vozovky ul. Poláčkova“ 

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch 

záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2022 a 2023“ 

9. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice o financování obnovy střechy kostela 

v Rosicích 

10. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MO Pardubice VII  
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Usnesení č.:485/42-2/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním bodu R/1 
- Návrh Nařízení statutárního města Pardubic č. X/2022, kterým se stanoví maximální ceny 
některých služeb krematoria  

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

1 Návrh darů členům komisí Rady MO Pardubice VII (kromě členů zastupitelstva) za II. 

pololetí 2021 

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

Usnesení č.:486/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje výši darů pro členy komisí Rady Městského obvodu 
Pardubice VII za II. pololetí 2021 dle tabulkové části zprávy. 
                  -  pro: 4 

-  proti: 0 
-  zdrž: 0 

 

2.Výroční zpráva o aplikaci zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v podmínkách Městského obvodu Pardubice VII, za období roku 2021 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 
 

Usnesení č.:487/42-2/2022 

Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 
- pro: 4 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

3. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2021 a projednání plánu činnosti 

JSDH na rok 2022 včetně návrhu harmonogramu výplaty darů JSDH v roce2022 

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

Rozprava:  

Do rozpravy se zapojili všichni členové rady. 
 

Usnesení č.:488/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje plán činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022 a bere na vědomí návrh harmonogramu výplaty 
daru členům JSDH na rok 2022 a vyhodnocení činnosti JSDH v roce 2021. 

- pro: 4 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

4. Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 

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

Usnesení č.:489/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII vyslovuje nesouhlas se zapojením se do kampaně „Vlajka pro Tibet“.  

- pro: 4 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

5. Žádost Explosia, a.s. k udělení výjimky dle zákona č.119/2002 Sb. 

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII – jedná se o exponát určený pro výstavní 

účely.  
Usnesení č.:490/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII nemá námitky k udělení výjimky k nabytí a držení zbraně kategorie A 
dle zákona o střelných zbraních. 
      - pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 



3 

 

6. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníků v ulici Prokopa 

Holého“ 

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

Usnesení č.:491/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků 
v ul. Prokopa Holého“ firmu: ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 
IČ: 08118442. 
      - pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

7. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD odvodnění vozovky ul. Poláčkova“ 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD. Zprávu uvedl V. 

Čapek, starosta MO. Do VŘ se nepřihlásil žádný uchazeč a navrhuje zrušit VŘ. 
 

Usnesení č.:492/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII ruší vypsané výběrové řízení na veřejnou zakázku „PD odvodnění 
vozovky ul. Poláčkova“. 
         - pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch 

záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2022 a 2023“ 

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

Usnesení č.:493/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Zahradnická péče a 
údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2022-2023“ firmu: Ing. Jan 
Novotný Mezi Mosty 1844, 530 03 Pardubice IČ: 66813123. 
      - pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

9. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice o financování obnovy střechy kostela 

v Rosicích 

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

Usnesení č.:494/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII souhlasí v souladu s důvodovou zprávou s poskytnutím daru pro 
Římskokatolickou farnost Rosice nad Labem ve výši 100.000,-Kč s účelem financování 
obnovy střechy nemovité kulturní památky kostela sv. Václava v Rosicích nad Labem, a 
doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu MO Pardubice VII.  
      - pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

10. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MO Pardubice VII  

Zpracoval T. Vencl, vedoucí ŽPOD, R. Hančová, vedoucí EO, předkládá a komentářem doplnil 

V. Čapek, starosta MO Pardubice VII  
Usnesení č.:495/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření č. 2) 
z běžné rezervy rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2022 ve výši Kč 115 000,-- do kapitoly 
odboru ŽPOD na položku kapitálových výdajů položky Investiční akce a opravy – oblast 
požární ochrany ve výši Kč 35 000,-- a na položku kapitálových výdajů položky Investiční akce 
a opravy – oblast dopravy ve výši Kč 80 000,- a ukládá podat informativní zprávu o tomto 
přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu. 
      - pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 
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R/1 Návrh Nařízení statutárního města Pardubic č. X/2022, kterým se stanoví maximální 

ceny některých služeb krematoria 

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

Usnesení č.:496/42-2/2022 
Rada MO Pardubice VII projednala předložený návrh Nařízení statutárního města Pardubic 
č. X./2022, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria a k předloženému 

návrhu nemá námitky. 
      - pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Pozemky: 
 

Usnesení č.:497/42-2/2022 
R MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) Komise pro pozemky a reklamu žádá o projednání lokalit vhodných pro doplňkovou 

výstavbu garáží v odborech MmP a městských obvodech a následně o předložení výsledku 

projednání komisi pro pozemky a reklamu. Navrhované lokality OHA MmP pro výstavbu 

garáží na území ÚMO Pardubice VII: 1. p.p.č. 168/6 v k.ú. Semtín – návrh na umístění 3 garáží 

2. p.p.č. 41/1, p.p.č. 33/14, p.p.č. 33/15, vše v k.ú. Trnová - návrh na umístění 4 garáží. 
Rada MO Pardubice VII u č. 1. p. p.č. 168/6 v k. ú. Semtín nedoporučuje výstavbu vzhledem 
k umístění inženýrských sítí; u č. 2. p.p.č 41/1, p.p.č. 33/14, p.p.č. 33/15, vše k. ú. Trnová 
nemá námitek  

- pro: 4 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

2) Tři smluvní strany společnost BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, společnost Reklamní 

servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541 a společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 

25948504, požádaly o poskytnutí náhradních lokalit k umístění reklamních zařízení (billboardů 

a megabillboardů). BARTH Reklamka a.s. - 7 náhradních lokalit – 10 billboardů o rozměru 5,1 

m x 2,4 m (3 ks oboustranné a 4 ks jednostranné) 

Reklamní servis RS, spol. s r.o. – 4 náhradní lokality - 2 megabillboardy o 2 reklamních 

plochách o rozměru 3,6 m x 9,6 m, 2 billboardy o rozměru 5,1 m x 2,4 m TULIPÁN reklama a 

propagace s.r.o. – 4 náhradní lokality - 3 megabillboardy o 2 reklamních plochách o rozměru 3 

m x 6 m, 1 oboustranné reklamní zařízení o rozměru 2,5 m x 2,8 m. 
Rada MO Pardubice VII nedoporučuje instalaci dalších reklamních zařízení na pozemcích 
města 

- pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

3) ***** žádá o nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 43/1 o výměře 27 m2 v k.ú. 

Semtín za účelem umístění a užívání dřevěné garáže a přístřešku na kola. Zdůvodnění žadatele: 

změna nájemce pozemku z důvodu úmrtí otce. 
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky 

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

4) Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 

Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, žádá o - výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 

279/10 o výměře 1.010 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 279/31 o výměře 680 m2, 

vše v k.ú. Popkovice za účelem vybudování komunikace (propojení letiště se silnicí I/2 /ul. 

Pražská/ vč. možnosti propojení letiště s komunikací III/322 /Staré Čívice – Starý Mateřov) - 
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odkoupení vybudované komunikace na pozemku označeném jako p.p.č. 279/10 o výměře 1.010 

m2 a na části pozemku označeném jako p.p.č. 279/31 o výměře 680 m2, vše v k.ú. Popkovice, 

po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč - směnu pozemků níže 

uvedených pozemků nebo o směnu formou úplatných převodů- prodej části pozemku 

označeného jako p.p.č. 279/31 o výměře cca 1.460 m2, pozemků označených jako p.p.č. 279/30 

o výměře 2.531 m2, p.p.č. 279/25 o výměře 38 m2, p.p.č. 280/13 o výměře 33 m2, p.p.č. 279/36 

o výměře 3.509 m2, p.p.č. 338/1 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Popkovice (celkem 7.839 m2) ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice - odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 637/3 o 

výměře 632 m2 k.ú. Trnová, p.p.č. 361/5 o výměře 444 m2, p.p.č. 361/13 o výměře 46 m2, 

p.p.č. 361/15 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 683/57 o výměře 60 m2, p.p.č. 683/58 

o výměře 106 m2, p.p.č. 627/3 o výměře 5.760 m2, p.p.č. 637/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 690/3 o 

výměře 19 m2, p.p.č. 690/14 o výměře 395 m2, p.p.č. 694/6 o výměře 198 m2, p.p.č. 694/7 o 

výměře 178 m2, vše v k.ú. Svítkov (celkem 7.889 m2) ve vlastnictví žadatele 
 

Rada MO Pardubice VII se domnívá, že zmiňovaný pozemek je pro město nepotřebný a 
nedoporučuje odkup 

- pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

5) ***** žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 614/10 o výměře 1.294 m2 v k.ú. 

Rosice nad Labem, za účelem sekání a sušení trávy a příležitostného pasení 1 koně, za cenu 

0,25 Kč/m2/rok. Zdůvodnění žadatele: Na uvedeném pozemku budeme sekat a případně sušit 

trávu a příležitostně pást 1 koně. Příležitostně znamená, že v období cca 7 měsíců v roce cca 1 

x max.  2 x v týdnu tam koně nechám cca 1 hodinu pást, a to pouze za mého dozoru a 

přítomnosti (protože tam zvíře bez dozoru nechat nelze). Prosím o nájemné ve výši 0,25 

Kč/m2/rok, protože se jedná o pozemek, ze kterého nemám žádný užitek a bude sloužit k 

zemědělské činnosti, tedy sečení trávy. Pro chov zvířat – rozuměno tak, že tam kůň bude 

celodenně a na pastvině, že ho tam budu chovat natrvalo se nejedná.  
 

Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky 
- pro: 4 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Diskuse, různé: bez diskuse 
 

Zapsala P. Žďárská 
 

 

Ověřitel zápisu: ……………………...    

 

 

Starosta MO:  .……………………….. 

 

 

 


