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

 

 

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 15.4.2020 

 
 

Jednání se uskutečnilo v sále restaurace Pod Věží v Doubravicích. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 12 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: J. Tomšů, Š. Fraňkova, M. Prokůpek 

I 
Zpráva ověřitelů z 7. zasedání Z MO Pardubice VII, jmenování ověřitelů zápisu z 8. 

zasedání Z MO Pardubice VII, jmenování zapisovatele 
Zápis z 7. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 8. zasedání Z MO byli 
jmenováni V. Košťál a F. Rais.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Volba návrhové komise 

Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi A. Holická  
a R. Kalášek. 
Usnesení č.: 68/8-4/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise A. Holickou a R. Kaláška. 

- pro:    11 
- proti:  0  
- zdrž.: 0 

Na jednání se dostavil člen ZMO J. Rychtecký. 
III 

Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 
VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 

- 15.1. 17.RMO -  přidělení dotací pro sportovní, školské a zájmové organizace v rámci MO 
- investiční akce pro rok 2020 
- spolupráce s MP 
- plány činností komisí rady 
- pravomoc starosty v pozici účastníka územního řízení 
- zadávací dokumentace – PD rozšíření části komunikace ul. Chelčického 
- návrh daru pro SDH Doubravice 

- stavební povolení – zkapacitnění komunikace Semtín, průmyslová zóna 
- zahájeno společné územní a stavební řízení – rekonstrukce ul. Hradišťská ( VaK ) 
- lávka – ústní jednání s účastníky řízení, jednání s p. Kořínkem – ITI 
- uzavření smluv o reklamě 
- instalace knihobudek na Krétě a Ohrádce 
- jednání s projektantem – komunitní centrum - možnosti v areálu Sokola Rosice  
- regulační plán Rosice – záměr f. RENE, a.s. 
19.2. 18. RMO - 1. změna rozpočtu 2020 

- vypsání záměru pronájmu prostor v OD Doubravice 
- výběr zhotovitele PD ul. Chelčického 
- návrh daru pro SDH Rosice 
- stanovisko rady k záměru f. RENE,a.s. 

- kolegium starostů – web. stránky města, autovraky, spalovna, evidence psů 
- prezentace projektu – Lávka - na pracovní komisi pro dopravu ITI 
- zamítavé stanovisko starosty – spalovna – MŽP 
- bezpečnostní rada města, následně pravidelné videokonference se starosty a primátorem 
- jednání s firmou CZSH a.s. – bytová výstavba Trnová 
- v souvislosti s nouzovým stavem – stížnosti na slyšitelnost rozhlasu 
- stavby – zpevněná plocha Doubravice, rekonstrukce ul. Mánesova, opravy vpustí ul. J. Potůčka, 
oprava části komunikace Gen. Svobody 
25.3. 19.RMO - výběr nájemce OD Doubravice 
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- vypsání VŘ – zahradnické služby 
- vypsání VŘ – pronájem víceúčelového komunálního vozidla 
- vypsání VŘ – rekonstrukce chodníku ul. Arbesova 

- postupná distribuce roušek seniorům 65plus + informační letáky 
- výpomoc členů JSDH a SDH při rozdělování materiálu pro MmP, Pk., roznos roušek do 
domácností – poděkování 
- učitelé ZŠ Ohrazenice – šití bavlněných roušek pro seniory v MO 
- nabídky pomoci od f. Synthesia, OC Globus 
- probíhá zhotovení 2. stupně PD pro stavební povolení – Lávka 
Rozprava: 
O. Kovařík – dotaz na dopravní značení na Krétě 
F. Rais – vývoj ohledně komunitního centra – proběhla jednání, na Sokole schválena spolupráce 
M. Černík, V. Košťál – dotaz na Lávku, odp. V. Čapek, čekáme na stavební povolení, následně žádost o 
dotační titul 
J. Rychtecký – poděkování ÚMO Pardubice VII za spolupráci v distribuci roušek seniorům nad 65 let 
J. Rychtecký – dotaz na CZ Holding Trnová, odp. V. Čapek, změna původní studie, její rozšíření např.  
o více parkovacích míst a umístění MŠ 
Usnesení č.: 69/8-4/2020 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    12 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

IV 
Vlastní program 

1. Návrh daru – SDH Doubravice 
2. Návrh daru – SDH Rosice 
3. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2020 
4. Zpráva Kontrolního výboru ZMO o provedené kontrole 
5. Informativní zpráva – „HGM přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 

Pardubice VII na rok 2020“ 

Usnesení č.: 70/8-4/2020 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 8. jednání Z MO. 

- pro:     12 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

  
1. Žádost o peněžitý dar na zvýšení výkonu sportovního čerpadla PS-12 pro SDH Doubravice 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na důvod výměny čerpadla, odp. R. Kalášek 
Usnesení č.: 71/8-4/2020 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII zprávu projednalo a schvaluje poskytnutí daru pro Sbor 
dobrovolných hasičů Doubravice (organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska) se sídlem Pardubice, Generála Svobody 198, PSČ 533 54, IČO 65668715, ve 
výši 35tis.Kč s využitím na zvýšení výkonu sportovního čerpadla PS-12 a ukládá 
kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí daru a v souvislosti s tím schvaluje přesun 
rozpočtových prostředků z položky běžná rezerva rozpočtu pro rok 2020 na novou 
položku „Dar SDH Doubravice“ ve výši 35tis.Kč (součást rozpočtového opatření č. 3). 

- pro:     10 
- proti:   0  
- zdrž.:  2 (Holická, Kalášek) 

 

2. Žádost o peněžitý dar na nákup elektronické hasičské časomíry pro SDH Rosice 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 72/8-4/2020 
Z MO Pardubice VII zprávu projednalo a schvaluje poskytnutí daru pro Sbor dobrovolných 
hasičů Rosice (organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) se sídlem 



3 
 

Pardubice, Generála Svobody 198, PSČ 533 54, IČO 656 66 739, ve výši 25tis.Kč 
s využitím na nákup elektronické hasičské časomíry a ukládá kanceláři úřadu uzavřít 
smlouvu o poskytnutí daru a v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových prostředků 
z položky běžná rezerva rozpočtu pro rok 2020 na novou položku „Dar SDH Rosice“ ve 
výši 25tis.Kč (součást rozpočtového opatření č. 3). 

- pro:     11 
- proti:   0 
- zdrž.:  1 (Holická) 

 

3. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Komentářem doplnil  
V. Čapek. Finanční výbor zprávu projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 73/8-4/2020 
Z MO Pardubice VII MO Pardubice VII schvaluje návrh 1. změny rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII pro rok 2020 podle tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové 
opatření č. 3). Z MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle 
předložené zprávy. Z MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření č. 2 
dle předložené zprávy. 

- pro:     12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

4. Zápis Kontrolní výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly  
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Košťál, předseda Kontrolního výboru ZMO.  
Usnesení č.: 74/8-4/2020 
ZMO Pardubice VII bere na vědomí provedení a výsledek kontroly Kontrolního výboru  
č. 4/2020. 

- pro:     12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

5. Informativní zpráva „HGM přípravy investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO 
Pardubice VII na rok 2020“ 
Zpracoval T. Vencl, ved. ŽPOD, předkládá V. Čapek, starosta MO. Komentářem doplnil V. Čapek.  
Rozprava: 
R. Kalášek – navrhuje aktualizaci Programu rozvoje s návrhem úspor 
V. Košťál – dotaz na rekonstrukci ul. Mánesova, zda bude i s osvětlením, odp. V. Čapek, ano  
V. Košťál – dotaz na realizaci studny na nám. 9. května – odp. T. Vencl, je již dokončeno, v následujících 
dnech bude probíhat instalace zavlažovacího systému  
Usnesení č.: 75/8-4/2020 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:      12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 
Diskuse: 
J. Rejda – upozornil na poškozenou dešťovou vpusť (garáže Rosice)   
A. Holická – upozornila na nefunkčnost rozhlasu, pokud hlásí město, odp. V. Čapek, řešíme dlouhodobě  
V. Košťál – dotaz na rozhlas do mobilu, odp. V. Čapek, nyní čekáme na aktualizaci webových stránek 
města (předpoklad 09/2020), poté se bude MO 7 rozhodovat, zda se ke stránkám přidá či nikoli, do diskuze 
se zapojili R. Kalášek – poptáme se po aplikaci a J. Rychtecký, zjistí bližší informace 
V. Košťál – doporučuje zřídit oplocení u kontejnerového stání u samoobsluhy v Rosicích, odp. T. Vencl 
M.Černík, J.Rychtecký – doporučují pokračovat v započatých investičních akcích, škrty investic budou 
způsobovat zbrždění ekonomiky 
Jednání ukončeno v 17,15 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 

Zápis ověřili:  …..……………  ……………………..  
               V. Košťál                                     F. Rais 
 
 
Starosta MO …………………………… 


