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

Zápis z 56. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 11. 4. 2018
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

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

Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 56. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 55. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 56. jednání R MO byla jmenována
J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
19. 3. účast na výboru pro místní části – předsedové místních komisí
21. 3. jednání s ředitelem Městské policie Pardubice – objízdné trasy, kamery, radar
výroční schůze TJ Sokol Rosice
22. 3. akce „Vítání jara se školou Svítání“
akce 10 let firmy Enteria a.s.
26. 3. konkursní řízení na pozici ředitele ZŠ Ohrazenice
29. 3. otevření ordinace společnosti Moje ambulance a.s.
5. 4. firma Hurt – odstoupení od smlouvy – údržba travnatých ploch
jednání se starostou obce Srch – změny MHD – požadavek MO Pardubice VII, písemná žádost
6. 4. bývalá Cesa s pozemky – nový majitel
7. 4. akce „Ukliďme Česko“ – velká účast dobrovolníků
oslovení firem – odstranění vlhkosti na objektu ÚMO
úprava projektové dokumentace hasičské zbrojnice – v přízemí volební místnost
pasport – opravy cest v MO
probíhající stavby – chodník ul. Bohdanečská
- kontejnerová stání v ul. Rybitevská a Dukelská

Usnesení č.: 711/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1. Plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2018 (na stůl)
2. Průběžná informace o stavu a fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice
VII
3. Informativní zpráva o stavu agendy výherních hracích přístrojů v rámci Městského
obvodu Pardubice VII za období roku 2017 a předpoklad v roce 2018
4. Výnosy z objektů spravovaných MO Pardubice VII za období roku 2017 a
předpoklad výnosů v roce 2018
5. Návrh obsahu Zpravodaje č.2/2018
6. Návrh dodatku smlouvy – výsyp košů na psí exkrementy
7. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Ohrazenice
8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy vstupu
do Úřadu městského obvodu Pardubice VII
9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku:
Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu městského obvodu Pardubice VII
10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu městského obvodu Pardubice VII
11. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Technický dozor investora na
vybrané akce v roce 2018 na území obvodu Pardubice VII
12. 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
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13. 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

Usnesení č.: 712/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání s doplněním o bod R/1 –
Žádost o dotace z rozpočtových prostředků MO 2018 – individuální žádost.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

1. Plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2018
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Komentářem doplnil T. Vencl.

Usnesení č.: 713/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2. Průběžná informace o stavu fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice VII
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 714/56-4/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3. Informativní zpráva o stavu agendy výherních hracích přístrojů v rámci Městského obvodu
Pardubice VII za období roku 2017 a předpoklad v roce 2018
Zpracovala S. Gregarová, prac. EO a předkládá R. Hančová, ved. EO.

Usnesení č.: 715/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

4. Výnosy z objektů spravovaných Městských obvodem Pardubice VII za období roku 2017 a
předpoklad výnosů v roce 2018
Zpracovala S. Gregarová, prac. EO a předkládá R. Hančová, ved. EO.

Usnesení č.: 716/56-4/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere na vědomí zprávu v předloženém znění.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

5. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 2/2018
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 717/56-4/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje
MO Pardubice VII č. 2/2018.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

6. Návrh dodatku smlouvy – výsyp košů na psí exkrementy
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 718/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 5/2018 na zajištění
výsypu košů na psí exkrementy.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

7. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Ohrazenice
Zpracovala S. Gregarová, prac. EO a předkládá R. Hančová, ved. EO.

Usnesení č.: 719/56-4/2018
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Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č.
4 ke smlouvě o nájmu bytu s panem ***, na nájem bytu č. 1, který se nachází v prvním
nadzemním podlaží budovy čp. 42 v ulici Semtínská, Pardubice - Ohrazenice, tak, že
dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 16. 5. 2019. Výše nájemného činí
5.508,00 Kč měsíčně a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu jsou stanoveny v
souladu se zák. č. 67/2013. Složená jistota ve výši 15.900,00 Kč zůstane zachována.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu
městského obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 720/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy do vstupu Úřadu městského obvodu Pardubice
VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Bezbariérové
úpravy vstupu do Úřadu Městského obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 721/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu městského
obvodu Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Bezbariérové
úpravy vstupu do Úřadu Městského obvodu Pardubice VII
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 722/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku: Bezbariérové úpravy vstupu do Úřadu městského
obvodu Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

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

Usnesení č.: 723/56-4/2018
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

12. 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
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 724/56-4/2018
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

3

13. 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
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 725/56-4/2018
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 Žádost o dotace z rozpočtových prostředků MO 2018 - individuální žádost
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 726/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje dotaci pro pana ***, ve výši 5 000Kč s účelovým
využitím na úhradu 2 ks mobilních toalet, ceny pro soutěžící 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 pana
***“ ve výši 5 000Kč (rozpočtové opatření č. 4) a ukládá o tomto přesunu podat
informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO
Pardubice VII.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:

Usnesení č.: 727/56-4/2018
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a
rozhodla následovně:
1/ ***, žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 332/53 o výměře 77 m2 v k.ú. Rosice nad
Labem za účelem umístění filtrační nádoby k jezírku a za účelem údržby zahradního domku na st.p.č.
1427 k.ú. Rosice nad Labem. Rada MO Pardubice VII nesouhlasí s nájmem části pozemku na
základě vyjádření Stavebního úřadu MmP.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2/ ***, žádá o prodej dle geometrického plánu č. 755-85/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako
p. p. č. 120/123 o výměře 18 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 120/77) v k. ú. Trnová, za
kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 117/2017 ve výši 500,- Kč/m2.
Rada MO Pardubice VII nemá námitek
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3/ ***, Pardubice, žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 120/77 o výměře 20 m2 v k.ú.
Trnová, za účelem rozšíření zahrádky pro pěstování květin u rodinného domu čp. 201 za cenu 18,Kč/m2/rok. Rada MO Pardubice VII nemá námitek, ale doporučuje jednotný postup v celé lokalitě
řešit prodejem.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

4/ ***, Pardubice, žádá o výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 120/77 o výměře 20 m2 v k.ú.
Trnová za účelem údržby pozemku, který sousedí se zahrádkou u rodinného domu čp. 202. Rada MO
Pardubice VII nemá námitek, ale doporučuje jednotný postup v celé lokalitě řešit prodejem.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0
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5/ ***, žádají o výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 120/77 o výměře 19 m2 v k.ú. Trnová za
účelem údržby pozemku, který sousedí se zahrádkou u rodinného domu čp. 202. Rada MO Pardubice
VII nemá námitek, ale doporučuje jednotný postup v celé lokalitě řešit prodejem.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

6/ spolek TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s., IČO 42941768, se sídlem generála Svobody 432, Rosice, 533
51 Pardubice, nabízí bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 1736-3/2018 nově vzniklého
pozemku označeného jako p.p.č. 854 o výměře 120 m2 (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 67/1) v
k.ú. Rosice nad Labem do vlastnictví statutárního města Pardubice. Rada MO Pardubice VII nemá
námitek.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 1 (Kalášek)

7/ Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 00044997, se sídlem Jiřího Potůčka 259, Trnová, 530
09 Pardubice a Společenství vlastníků domu č. 253 – 255 Jiřího Potůčka, Pardubice, IČO 28825608, se
sídlem Jiřího Potůčka 253, Trnová, 530 09 Pardubice, žádají o
- výpůjčku části pozemků označených jako p.p.č. 118/4 o výměře 5 m2, p.p.č 118/6 o výměře 14 m2,
p.p.č. 118/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 118/8 o výměře 1 m2, p.p.č. 120/118 o výměře 12 m2, vše v k.ú.
Trnová, za účelem stavebních úprav komunikace v rámci stavby „Oprava ploch u garáží mezi čp. 252 a
253 v ulici Jožky Jabůrkové v Trnové“
- bezúplatný převod stavebních úprav vybudovaných na části pozemků označených jako p.p.č. 118/4
o výměře 5 m2, p.p.č 118/6 o výměře 14 m2, p.p.č. 118/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 118/8 o výměře 1 m2,
p.p.č. 120/118 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Trnová, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po
kolaudaci. Rada MO Pardubice VII nemá námitek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

8/ ***, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Semtín.
Rada MO Pardubice VII nemá námitek v případě akceptování požadavku SmP,a.s. (ochranné
pásmo VO).
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Čapek – informace o konání sportovního víceboje v parku Ohrádka dne 26.5.2018.
R. Kalášek – pozvánka na rybářské závody pro děti Doubravice, dne 30.4. – pálení čarodějnic v prostoru
budoucího sportoviště.
J. Rejda – vyjádřil poděkování za hojnou účast dobrovolníků na akci „Ukliďme Česko“
J. Tomšů – dotaz na prodloužení protihlukové stěny naproti myče aut u Alberta – odp. V. Čapek –
plánovaná výstavba obchvatu z této ulice udělá slepou, spojíme se s majitelem myčky.
J. Rejda – stání aut u servisu Stránský, všechny nejsou z autoservisu, ale i rybářů či bruslařů – navrhuji
omezení vjezdu aut – zákaz vjezdu jen na povolení ÚMO.
Jednání ukončeno v 17:05 hod. Zapsala V. Žabenská
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: ………………………..
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