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

Zápis z 1. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 14.11. 2018
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 z 1. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Ověřitelem zápisu 1. jednání R MO byl jmenován J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována
T. Maršálková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
- 26.10. – jubilant 97 let Rosice
- 27.10. – posvícenský turnaj v nohejbalu SDH Trnová, fotbalový zápas TJ Sokol Rosice
- 31.10. – ustavující zas. ZMO
- 2.11. – jednání s firmou T- Mobile – záměr instalace optické sítě v MO
- jubilantka 99 let Rosice
- 5.11. – jednání s projektantem –možnosti řešení v ul. Mánesova
- jednání s občany vodoteče Ohrazenice – zatrubněná část Hledíkovského potoka
- 7.11. – zástupci neziskových spolků – programové žádosti o dotace pro r. 2019
- 9.11. – účast na výr. schůzi SDH Trnová
- 12.11. – jubilant 95 let Trnová
- 13.11. - jednání s ředitelem MP a velitelem okrsku MP Pardubice – odtahy vozidel, úseky
měření rychlosti
- 14.11. –jednání s občany – městské pozemky v Rosicích, nesouhlas s instalací DZ
- probíhají stavby chodníků ul. Salavcova, Alešova, revitalizace veř. prostranství
fin. domy, výměna oken v OD Rosice.
Usnesení č.: 1/1-11/2018
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1. Jednací řád Rady MO Pardubice VII
2. Návrh zřízení místních komisí, schválení jednacího řádu komisí a návrh na schválení
předsedů a členů Místních komisí Rady MO Pardubice VII na volební období 2018-2022
3. Vyhodnocení činnosti spolků, kulturních a sportovních organizací dotovaných Městským
obvodem Pardubice VII v roce 2018 a předpoklad konání akcí v roce 2019
Usnesení č.: 2/1-11/2018
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO s doplněním o bod R/1 –
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a bod R/2 –
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.50/2018.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

1. Návrh Jednacího řádu Rady MO Pardubice VII na volební období 2018-2022
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice MO.

Usnesení č.: 3/1-11/2018
R MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a schvaluje Jednací řád Rady MO
Pardubice VII s účinností dnem schválení.
-

pro: 5
proti: 0

1

-

zdrž.: 0

2. Návrh zřízení komisí jednotlivých místních částí MO, schválení jednacího řádu komisí a návrh na
schválení předsedů a členů Místních komisí Rady MO Pardubice VII na volební období 2018-2022
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice MO. Uvedl V. Čapek a komentářem doplnila M.
Kroutilová.
Rozprava:
všichni členové rady – diskuze o předložené zprávě

Usnesení č.: 4/1-11/2018
R MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h
zákona o obcích č. 128/2000 s účinností od 1.1.2019:
1/ zřizuje tyto komise:
1. Místní komise Rosice
2. Místní komise Trnová
3. Místní komise Ohrazenice
4. Místní komise Doubravice
2/ schvaluje Jednací řád Místních komisí Rady MO Pardubice VII s účinností od 1.1.2019.
3/ jmenuje na místa předsedů a členů Místních komisí Rady MO Pardubice VII na volební
období 2018-2022 následující členy:
Jmenný seznam členů MK v jednotlivých místních částech
Rosice
předseda Stanislav Valenta
člen/ka
Jan Rejda
Miloš Douda
Jiří Štefl
Michal Černík
Josef Chvojka
Vítězslav Košťál
-

Trnová

Ohrazenice

Doubravice

Zdeněk Šimek
Jana Tomšů
František Miletín
Jiří Kučera
Jaroslava Topičová
Jaroslav Král
Stanislav Korel

Petr Kolman
František Rais
Milan Horník
Lenka Bednářová
Jan Šimeček
Milan Voženílek
Václav Žáček

Bedřich Vogl
Roman Kalášek
Jaroslav Martínek
Jiří Drlík
Martin Horák

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3. Vyhodnocení činnosti spolků, sportovních a kulturních organizací dotovaných MO Pardubice VII
v roce 2018 a předpoklad konání akcí v roce 2019
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 5/1-11/2018
R MO Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 6/1-11/2018
R MO Pardubice VII projednala zprávu a nemá připomínky k předloženému návrhu znění
Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2019.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

R/2 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 50/2018
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.

Usnesení č.: 7/1-11/2018
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Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 50/2018.
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:

Usnesení č.: 8/1-11/2018
R MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)
a rozhodla následovně:
1) pozemek označený jako p.p.č. 670/3 o výměře 522 m2, v k.ú. Trnová, pozemek označený jako p.p.č.
670/1 o výměře 1.203 m2, v k.ú. Trnová, pozemek označený jako p.p.č. 625/2 o výměře 651 m2, k.ú.
Trnová (LV č. 7150), pozemek označený jako p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová (LV č. 11601,
pozemek označený jako p.p.č. 670/4 o výměře 152 m2, v k.ú. Trnová (LV č. 12204), pozemek označený
jako p.p.č. 670/2 o výměře 1.068 m2, v k.ú. Trnová (LV č. 12205)
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

2) ***, žádá o změnu nájemce části pozemku označeného jako p.p.č. 7/3 o výměře 295 m2 v k.ú.
Ohrazenice z matky Boženy Brodské, která zemřela, za nájemné ve výši 18,- Kč/m2/rok.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek, doporučuje městu odprodej pozemků
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

3)Společnost HOTEL TRIM s.r.o., IČO se sídlem Pardubice – Ohrazenice, Semtínská 56, PSČ 53353, žádá
o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m na části
pozemku označeného jako p.p.č. 68/2 v k.ú. Trnová.
RMO Pardubice VII nesouhlasí s podanou žádostí, ztotožňuje se s námitkou stavebního úřadu a OŽP
MM
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

4)Společnost Synthesia, a.s., IČO 60108916, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, žádá o - výpůjčku
části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 v k.ú. Semtín za účelem stavebních úprav
komunikace, chodníku a zřízení ostrůvků zeleně v rámci investiční akce žadatele „Stavební úpravy
parkingu u M42, k.ú. Semtín, areál Synthesia, a.s., Pardubice“ - převod stavebních úprav komunikace,
chodníku a ostrůvku zeleně na části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 v k.ú. Semtín
do majetku města po kolaudaci
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

5) ***, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Ohrazenice.
RMO Pardubice VII projednala podanou žádost, souhlasí s prodejem za účelem výstavby garáží
-

pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – ZŠ zve na vánoční zpívání v Ohrazenicích 29.11.2018 od 17,00 hodin
- rozsvícení vánočního stromu v Rosicích
J. Tomšů – informace předsedům komisí o zřízení místních komisí
R. Kalášek – oprava mostku v Doubravicích, čištění kanálových vpustí – odp. V. Čapek,
- 15.12.2018 pozvánka na zpívání pod stromem
Zapsala T. Maršálková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..

3

