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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VI 
 

 

Zápis z 4. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 30.1. 2019 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Za ÚMO: M. Kroutilová 

I 
Jmenování ověřitele zápisu ze 4. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 3. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 4. jednání R MO byla jmenována 

J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- 10.1. návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu s klubem seniorů Pk 

- 11.1. školení MmP – práce s mapou v programu Marushka 

- 14.1. DpmP – potvrzení souhlasu s přidáním 3 spojů linky č. 17 

- 15.1. účast na Komisi pro pozemky a reklamu 

MpP – porada s velitelem okrsku 

- 16.1. povodí Labe, s.p. - smlouvy k pozemkům pro stavbu lávky 

- 17.1. jubilant 90 let v Doubravicích 

- 18.1 slavnostní otevření separačního dvora v ul. U St. Pošty, výroční schůze SDH Ohrazenice 

havarie kotle v budově ÚMO – pojistná událost, stropy, podlaha 

- 21.1. jednání s ředitelem OC Globus – spolupráce – obslužnost, sponzorství 

porada velitelů JSDH MO VII 

- 23.1. projednání stížnosti občanů (sousedské soužití v Rosicích) 

- 25.1. tvorba návrhu programu rozvoje MO, účast na hasičském bále SDH Rosice 

- 28.1. fa Jarý Kovošrot - spolupráce, Ú.plán, sponzorství  

vyjádření OZP MmP k zatrubněné části Hledíkovského potoka 

- 30.1. kolegium starostů – změna rozpočtu města – požadavky MO 

Odbor majetku a investic MM – smlouvy Povodí Labe,s.p., objekt pomníku v lesoparku 

Jiřího Potůčka 

Usnesení č.: 48/4-1/2019 

Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0  
III 

Vlastní program  
1. Plán činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2019 

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

v podmínkách Městského obvodu Pardubice VII, za rok 2018 

3. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za rok 2018 

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

5. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem umístění 

telekomunikačního či obdobného zařízení  

6. Návrh na schválení Smlouvy o zajištění svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

k jeho likvidaci 

Usnesení č.: 49/4-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO. 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

1. Návrh plánu činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2019 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. Přítomni předsedové 

místních komisí.  
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Komentářem doplnil V. Čapek – nezřízení Výboru pro místní části, informace o počtu a nových členech 

místní komise, o odměnách, předložil návrhy do nového Programu rozvoje MO Pardubice VII, dále rada 

MO požaduje od předsedů místních komisí projednat přednesené návrhy do programu rozvoje a případně 

navrhnout další.  

Usnesení č.: 50/4-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje plány činností místních komisí na rok 2019. 

- pro:    5 

- 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 2018 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu.  

Usnesení č.: 51/4-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci ÚMO Pardubice VII za rok 2018 

Zpracovala S. Gregarová, odbor EO a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO. 

Rozprava: 

V. Čapek – kvalitní a podrobný materiál. 

J. Tomšů – vzhledem k počtu obchodních domů na území MO je číslo projednávajících přestupků poměrně 

nízké. 

Usnesení č.: 52/4-1/2019 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

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

Zpracovala T. Maršálková a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 

Usnesení č.: 53/4-1/2019 
R MO Pardubice VII vyslovuje nesouhlas se zapojením se do kampaně „Vlajka pro Tibet“. 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

5. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem umístění 

telekomunikačního či obdobného zařízení 

Zpracovala S. Gregarová, odbor EO a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO. 

Podána 1 nabídka panem ****. Obálka byla rozlepena na jednání rady s nabídnutou cenou 800Kč/měsíc 

bez DPH. 

Usnesení č.: 54/4-1/2019 
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na část prostor umístěných v III. nadzemním podlaží budovy čp. 8 v Doubravicích, stojící na 
pozemku st. parcela č. 43/1, k. ú. Semtín (7747386), zapsané v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 
10001, dle záměru schváleného usnesením Rady MO Pardubice VII č. 37/3-1/2019 dne 9.1.2019   

a) s panem **** se sídlem ****     

b) za nájemné ve výši 800,--Kč/měsíc bez DPH, k nájemnému bude připočtena DPH v platné 
výši, 
c) na dobu určitou 2 let s tříměsíční výpovědní dobou                                                                                                       
d) k účelu přívodu a šíření internetového připojení                     
e) za podmínek 
- nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku 
sjednaného měsíčního nájemného k zajištění případných pohledávek pronajímatele (u plátců 
DPH ve výši trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného včetně DPH v platné výši) 
- provoz zařízení nesmí žádným způsobem rušit fungování obecního rozhlasu umístěného 
v objektu a užívání ostatních prostor objektu jejich oprávněnými uživateli.  
- vlastník prostor nebude po uzavření nájemní smlouvy omezen v dispozici s tou částí výše 
uvedených prostor, která nebude využita k instalaci, propojení a připojení telekomunikačního či 
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obdobného zařízení a jeho technologických prvků, a nebude předmětem nájemní smlouvy a 
naopak si vlastník prostor vyhrazuje právo přiměřeně spoluužívat část výše uvedených prostor, 
která bude předmětem nájemní smlouvy 
- nájemce je povinen si na svoje náklady zajistit připojení elektroměru, úpravy prostoru a 
případné schválení změny užívání stavby pro nový účel nájmu stavebním úřadem.  
- nájemce je povinen předložit statický posudek, revizní zprávu elektro, vyjádření Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

- pro:    5 

- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

6. Návrh na schválení Smlouvy o zajištění svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

k jeho likvidaci 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  

Usnesení č.: 55/4-1/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu o zajištění svozu biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu k jeho likvidaci.   

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 

Usnesení č.: 56/4-1/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
 

Společnost Dopravní podnik města Pardubice, a.s., IČ: 63217066, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, 

Teplého 2141, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 7/20 k.ú. Ohraznice.  

RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, ztotožňuje se s vyjádřením právního oddělení 

Magistrátu města Pardubice. 
- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

Diskuse, různé: 

F. Rais – příspěvek do zpravodaje – TJ Sokol Rosice nad Labem  

F. Rais – do programu rozvoje navrhuje zařadit rozšíření komunikace ul. Chelčického, dále žádá projednat 

se SmP, a.s. aby s vozidly svozu odpadu jezdili pomaleji (názor občanů v ul. Chelčického) 

R. Kalášek – ul. Doubravická odbočka do areálu Pardubického kraje - rozbitá část chodníku 

R. Kalášek – od kruhové křižovatky u Globusu v ul. Doubravická jsou propady (nerovnosti) chodníku 

J. Rejda – podél komunikace k rybitevské bráně Semtín – úklid skládek  

J. Tomšů – návrh pilotního projektu spolupráce s ÚMO - edukační činnosti vůči občanům, zejména 

seniorům, dále nabídka školení první pomoci pro ÚMO 
 

Zapsala T. Maršálková 

 

Ověřitel zápisu       

Starosta MO 


