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

Zápis z 57. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 9. 5. 2018
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů
Omluven: J. Kolář

Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 57. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 56. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 57. jednání R MO byla jmenován
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
12. 4. Odbor majetku a investic MmP – ZŠ a MŠ Klas – podmínky prodeje pozemků
audit Pardubického kraje – bez nedostatků (hospodaření MO)
jednání s občany – Ohrazenice – škody způsobené nutriemi, umístění kontejnerů u Ohrádky
Rosice – pěšina podél vlečky od Rosického nádraží k Zelené louce
návštěva jubilantů 90 a 95 let Rosice a Kréta
Městská policie – BESIP – místo přechodu pro chodce G. Svobody v ul. Okrajová
25. 4. účast na Komisi pro pozemky a reklamu
25. 4. jednání s projektantem – chodníky v MO
26. 4. návštěva bývalého starosty pana Škody
27. 4. zahájení sezóny železničního muzea v Rosicích
jednání s projektantem - lávka – územní řízení
výstavba přístřešku MHD – Ohrazenice točna
9. 5. ZŠ a MŠ Klas – místní šetření, zaměření pozemků, veřejné osvětlení, komunikace
Rozprava:
J. Rejda – dotaz na ZŠ a MŠ Klas – odp. V. Čapek.
R. Kalášek – dotaz na výstavbu hasičské zbrojnice Rosice - odp. V. Čapek.

Usnesení č.: 728/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
Návrh druhé změny rozpočtu MO na rok 2018
Návrh komplexního vyhodnocení orgánů MO Pardubice VII za rok 2017
Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2018
Stav černých skládek na území MO
Žádosti o individuální dotace
Návrh pojmenování nové ulice v Ohrazenicích
OZV – místní poplatky za povolení vjezdu, lesní hospodářství
Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce
v roce 2018 na území Pardubice VII
9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Technický dozor
investora na vybrané akce v roce 2018 na území Pardubice VII
10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Technický dozor
investora na vybrané akce v roce 2018 na území Pardubice VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Usnesení č.: 729/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO s doplněním o R/1
Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy - obecní dům Rosice a R/2
Návrh novely OZV o veřejném pořádku.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

1. Návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. EO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO.
Rozprava:
R. Kalášek – dotaz na opravy nezpevněných cest (stezka do Semtína) – odp. V. Čapek.

Usnesení č.: 730/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII souhlasí s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII pro rok 2018 dle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ho
na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2. Komplexní vyhodnocení činnosti orgánů Městského obvodu Pardubice VII za rok 2017
Na základě podkladů: Vítězslava Čapka, starosty městského obvodu, vedoucích odborů a pracovníků
Úřadu Městského obvodu Pardubice VII zkompletovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá M.
Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 731/57-5/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2018
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, T. Vencl, ved. ŽPOD a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 732/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

4. Stav černých skládek na území MO
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 733/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII bere zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

5. Žádost o dotace z rozpočtových prostředků MO 2018 – individuální žádost
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 734/57-5/2018
1/ Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro *** na organizaci rybářských závodů pro
děti ve výši 3500Kč s účelovým využitím na úhradu cen pro soutěžící (medaile, diplomy,
poháry, cukrovinky, dětské šampaňské) 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 2018 na novou položku „Individuální dotace ***“ ve výši 3500Kč
(rozpočtové opatření č. 5) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při nejbližší změně
rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
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-

zdrž.: 0

2/ Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Doubravice
(SDH Doubravice) se sídlem Generála Svobody 198, Pardubice na organizaci
hasičských závodů ve výši 5000Kč s účelovým využitím na zapůjčení přenosného WC,
elektrocentrály a ceny pro soutěžní týmy (poháry, medaile, potravinové balíčky) 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 2018 na novou položku „Individuální dotace
pro SDH Doubravice“ ve výši 5000Kč (součást rozpočtového opatření č. 5) a ukládá o
tomto přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání
Zastupitelstva MO Pardubice VII.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 1 (Kalášek)

3/ Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro Český svaz včelařů Pardubice, z.s. se
sídlem Klášterní 54, Pardubice, ve výši 3000Kč s účelovým využitím na nákup
technického vybavení včelařského kroužku pro děti (souprava pro chov včelích matek,
voskové mezistěny, ochranné pomůcky, součásti včelích úlů) v souladu s položkovým
rozpočtem projektu 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 2018 na novou
položku „Individuální dotace pro Český svaz včelařů Pardubice“ ve výši 3000Kč
(součást rozpočtového opatření č. 5) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při
nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

6. Návrh názvu ulice v místní části Ohrazenice
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO. Z komentáře členů rady a
z doporučení Místní komise Ohrazenice vzešel návrh, který byl předložen i investorem, a to U Sportovní
školy. Od občanů nebyl dodán žádný návrh na pojmenování této nově vzniklé ulice.

Usnesení č.: 735/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII doporučuje použít název ulice U Sportovní školy v místní části
Ohrazenice a ukládá starostovi MO předložit zprávu k projednání Zastupitelstvu MO
Pardubice VII.
-

pro: 3
proti: 1(Čapek)
zdrž.: 0

7. Obecně závazná vyhláška – místní poplatky za povolení vjezdu, lesní hospodářství a poplatky za
užívání veřejného prostranství
Zpracoval a překládá T. Vencl, ved. ŽPOD

Usnesení č.: 736/57-5/2018
1/ Rada MO Pardubice VII projednala předloženou novelu Obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a
doporučuje zařadit do Přílohy č. 1 v rámci Městského obvodu Pardubice VII (lokalitaRosice nad Labem) ulici Za Hřištěm do vymezení vybraných míst.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0
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2/ Rada MO Pardubice VII projednala předložené nařízení o vyhlášení záměru zadat
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Pardubice – Přelouč a
nemá připomínky.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3/ Rada MO Pardubice VII projednala předloženou novelu Obecně závazné vyhlášky č.
1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 10/2016 a nemá připomínky.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce
v roce 2018 na území Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 737/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018 na území
obvodu Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Technický dozor
investora na vybrané akce v roce 2018 na území Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 738/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018
na území obvodu Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Technický dozor
investora na vybrané akce v roce 2018 na území Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 739/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018
na území obvodu Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy - obecní dům Rosice nad Labem
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Uvedl V. Čapek, komise
nedoporučuje výběr uchazeče z důvodu nadhodnocené nabídky.

Usnesení č.: 740/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy
– obecní dům Rosice nad Labem a současně ukládá vedoucímu odboru ŽPOD zahájit
druhé kolo výběru zhotovitele za stejných podmínek schválených usneseními č. 720 –
722/56-4/2018.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0
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R/2 - Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č.
7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 8/2017
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 741/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII projednala předložený návrh novely Obecně závazné vyhlášky
č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č.
3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č.
6/2014, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 8/2017a k návrhu
novely nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:

Usnesení č.: 742/57-5/2018
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a
rozhodla následovně:
1/ *** žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 165/15 o výměře 93 m2, p.p.č. 100/1 o výměře 39
m2, vše v k.ú. Semtín, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 630,- Kč/m2.
K dané žádosti RMO Pardubice VII nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2/ statutární město Pardubice, zast. OMI, žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku označeném
jako p.p.č. 199/3 v k.ú. Semtín v rozsahu geometrického plánu č. 862-15/2018, ve vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného
vlastníka a každého dalšího vlastníka kabelu veřejného osvětlení spočívajícího v uložení kabelu veřejného
osvětlení u zastávky Semtín budovaného v rámci investiční akce města Pardubice „Zastávka MHD
Semtín – hlavní brána včetně nasvícení“ za jednorázovou náhradu ve výši 30,21 Kč/bm + DPH ze dne 7.
3. 2018.
K dané žádosti RMO Pardubice VII nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Čapek – změna termínu jednání RMO ze dne 1.8.2018 na 30.7. 2018.
J. Tomšů – výhledově řešit s majitelem pozemků u bývalé Cesy parkování při větších sportovních akcí na
stadionu Polabiny II.
J. Rejda- v době rybářské sezóny rybáři znečišťují břehy Labe – požaduji uplatnit kontrolní činnost.
R. Kalášek – pozvánka na Hasičské závody v požárním sportu v Doubravicích dne 19.5. 2018.
R. Kalášek – propad silnice v zatáčce - chodník ke švédským domkům v Doubravicích.
J. Rejda – Pneu Vraník – žádost na MmP – možný únik nebezpečných kapalin.
Jednání ukončeno v 16:50 hod. Zapsala V. Žabenská
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: ………………………..
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