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

 

Zápis z 38. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 6.10. 2021 

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 38. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 37. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 38. jednání R MO byl jmenován  

J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována L. Pazderková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

Bod financování „Lávky“ v RmP schválen, v ZmP stažen 

Účast na Sportovním dni mládeže na hřišti u ZŠ Ohrazenice 

Účast na oceňování pedagogických pracovníků ve VČD 

CZSH – Bydlení v Parku – průchod chodců do sídliště N.Trnová u polikliniky leden až květen 

uzavřen – jednání s SBD Družba, náhradní trasa 

Kolaudace komunikací v nové výstavbě Doubravice 

OMI MmP – správa bytů – smlouvy v městských bytech v Doubravicích 

Nabídky radaru pro měření rychlosti vozidel v ul. Hradišťská (solární se zobrazením SPZ) 

Informace z MO VI – souhlas majitele s odkupem pozemků na spojovací komunikaci mezi 

lávkami 

Odeslány požadavky MO VII na finance z rozpočtu města 2022 

Návštěvy jubilantů 
Usnesení č.:433/38-10/2021 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program 

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za 3. čtvrtletí 2021 

2. Návrh obsahu ZPRAVODAJE č. 4/2021 

3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.2 v OD Ohrazenice  

4. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby 

místních komunikací na území města Pardubic 
Usnesení č.:434/38-10/2021 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 3. čtvrtletí 2021 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO. Uvedl Vítězslav Čapek, starosta MO 
 Usnesení č.:435/38-10/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
  

2. Obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2021 

Uvedla a komentářem doplnila Marcela Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Rozprava: 

J. Tomšů – požaduje doplnit článek o dobrovolnictví 
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J. Rejda - žádá o vyhodnocení akce “Ukliďme Česko“ 

Usnesení č.:436/38-10/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje obsah Zpravodaje MO Pardubice VII č. 4/2021 s doplněním 
dle rozpravy. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

3.Prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.2 v OD Ohrazenice 

Zpracovala Sylva Hájková, referent EO, předkládá Radka Hančová, vedoucí EO 
Usnesení č.:437/38-10/2021 
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke 
smlouvě o nájmu bytu se slečnou **** 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. 1-6, kterými byla doba nájmu opakovaně prodloužena, naposledy 
do 2.11.2021, tak, že dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 2. 11. 2022 za 
stávajících podmínek. Aktuální výše nájemného činí 8.971,00 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:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

4. Návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby 

místních komunikací na území města Pardubic 

Zpracoval a předkládá Tomáš Vencl, vedoucí odboru ŽPOD, komentářem doplnil V. Čapek, 

starosta MO 
Usnesení č.:438/38-10/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala návrh novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 
9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění 
nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, 
č.7/2018, č. 3/2019 a 9/2020 a požaduje do přílohy č. 2 zařadit chodníky v ulici U Sportovní 
školy, Ohrazenice a chodník v ulici Jiřího Potůčka v úseku od AAA po SBD, Trnová. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.:439/38-10/2021 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č.534/2, p.p.č.534/4, p.p.č.535/27, 

p.p.č.645/7, p.p.č.645/8, vše v k.ú. Trnová, spočívajícího v přeložení a provozování kabelového 

vedení VN v rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD “, jež je součástí nově 

budovaného severovýchodního obchvatu Pardubic, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- 

Kč/pozemek.  
RMO Pardubice VII nemá námitek 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek - otevřel diskusi ohledně Lávky, zdůvodnil financování, do diskuse se zapojili všichni 

členové rady 
Zapsala L. Pazderková 
 

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

 


