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

Zápis z 2. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 6.12. 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 2. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 1. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 2. jednání R MO byl jmenován 
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- DpmP – přidány spoje linky č. 6 v ranní špičce pro školáky 
- průběh investičních akcí – dokončena výměna oken v OD Rosice, dokončuje se chodník ul. 

Salavcova, rekonstrukce veř. prostr. Finské domy, probíhá rekonstr. chodníku ul. Chelčického 
- jednání s občany - stromořadí v ul. Semtínská, zjednosměrnění komunikace ke svít. mostu 
27.11. jednání s primátorem – zásadní akce v MO – podpora města  
-  jednání s PČR 
28.11. audit hospodaření MO  pard. krajem - bez závad a nedostatků 
- porada starostů MO – zábory komunikací a odtahy vozidel, převod finančních prostředků z města 

(zisk z VHP), účast a práva starostů na jednáních komisí rady města 
- SmP p. Kopecký – spolupráce 2019 (VO ul. Semtínská, Arbesova) 
- rozsvícení vánočního stromu v Rosicích s dětmi MŠ Rosice 
29.11. vánoční zpívání v Ohrazenicích se ZŠ Ohrazenice 
30.11. účast na výroční schůzi SDH Doubravice 
3.12. otevření nové výstavy fotografií ve výstavní síni v OD Rosice 
5.12. porada vedení města – požadavek na čištění vodoteče v Ohrazenicích – zatrubněná část 
- dopis z OD MmP – projekt točny (zastávky)  MHD v Doubravicích 

Usnesení č.: 9/2-12/2018 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice VII rok 2018 
2. Rozpočtový výhled 
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2019 
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 
5. Návrh darů velitelům JSDH MO Pardubice VII 
6. Návrh termínů a obsahů jednání RMO a ZMO v roce 2019 
7. Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a Městské policie 

Pardubice (účast velitele okrsku MpP) 
8. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2018 
9. Příprava 2. jednání Z MO Pardubice VII 
10. Aktualizace odpisového plánu na rok 2018 
11. Návrh darů pro správce hřišť 
12. Návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě „Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018 

na území obvodu Pardubice VII“ 
13. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 57/2018 
14. Plán činnosti Výborů ZMO Pardubice VII na rok 2019 – konzultativní zpráva  

Usnesení č.: 10/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO s doplněním o bod R/1 – Návrh 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 64/2018 a bod R/2 – Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
58/2018. 
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- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

1. Návrh 5. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO odboru, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 11/2-12/2018 
1. R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem 5. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 

pro rok 2018 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším 
jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

2. R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem následujícího usnesení: 
 

Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 

 

Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o rozpočtových opatřeních v souvislosti 
s výší skutečně obdrženého příspěvku (dotace) z úřadu práce na veřejně prospěšné 
práce v příjmové i výdajové straně rozpočtu (úprava běžné rezervy rozpočtu) pro rok 2018. 
Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při 
nejbližším jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2022 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO odboru a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 12/2-12/2018 
R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII do roku 2022 podle předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 
Zpracovala R. Hančová, ved. EO odboru, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO, a M. 
Kroutilová.  
Usnesení č.: 13/2-12/2018 
1. R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 

2019 včetně návrhu rozpočtu sociálního fondu pro rok 2019 dle tabulkové části předložené 
zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu ke 
schválení. 

 

2. R MO Pardubice VII souhlasí s návrhem následujících usnesení: 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 

a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami včetně běžné rezervy 
rozpočtu pro rok 2019, popřípadě přesunovat prostředky na nové výdajové položky při 
zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé rezervy rozpočtu podléhá 
schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. Celkový objem přesunů nesmí 
přesáhnout během roku 2019 částku Kč 1 000 000,--. Povinností Rady MO Pardubice 
VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu 
předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné 
položky Dotací ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu. Povinností Rady 
MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně 
rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

 

Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými 
správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
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2019 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby. 
 

Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu Statutárního 
města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018, budou se příjmy a výdaje realizované 
městským obvodem v tomto období (tj. od 1.1.2019 do schválení rozpočtu Statutárního města 
Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria. 
 

3. V případě neschválení návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 do 
konce roku 2018. Rada MO Pardubice VII souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria na 
období od 1.1.2019 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na  rok 2019 
podle předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším zasedání zastupitelstva 
městského obvodu. 
- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice VII a stanovení peněžitých plnění fyzickým osobám od 1.1.2019 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 14/2-12/2018 
R MO Pardubice VII projednala návrh výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva 
Městského obvodu Pardubic VII a peněžitých plnění fyzickým osobám a ukládá starostovi MO 
Pardubice VII předložit tento návrh na zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
5. Návrh výše darů pro velitele JSDH MO Pardubice VII 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice MO. 
Usnesení č.: 15/2-12/2018 
R MO Pardubice schvaluje dary pro velitele JSDH za rok 2018 v navržené výši se splatností 
v prosinci 2018: 
***  ve výši 2000,-- Kč  
***  ve výši  1000,-- Kč 
***  ve výši 1000,-- Kč 
***  ve výši  1000,-- Kč 

- pro:    5 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

6. Návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu Pardubice VII a Zastupitelstva 
Městského obvodu Pardubice VII v roce 2019 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice MO. 
Usnesení č.: 16/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu 
Pardubice VII a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII v roce 2019.   

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Vyhodnocení plnění priorit stanovených v rámci spolupráce MO Pardubice VII a Městské policie 
Pardubice v roce 2018  
Zpracoval P. Pospíchal, velitel obvodu 2, MpP a předkládá V. Čapek, starosta MO. Účast velitele okrsku 
P. Pospíchala. 
Rozprava:  
J. Tomšů – poděkování za řešení otázky nočního klidu na Krétě, problematika parkování na chodnících. 
Usnesení č.: 17/2-12/2018 
R MO Pardubice bere na vědomí vyhodnocení priorit součinnosti MO Pardubice VII a MpP v roce 
2018. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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8. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 
rok 2018 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 18/2-12/2018 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.   

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

9. Příprava 2. jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice MO a předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Rozprava: 
V.Čapek - obsah jednání ZMO bude doplněn o návrh doplnění člena KV ZMO PVII. 
Usnesení č.: 19/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje zprávu s doplněním dle rozpravy.   

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

10. Změna Odpisového plánu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018 
Zpracovala E. Zemková, kancelář úřadu a předkládá M. Kroutilová, tajemnice MO. 
Usnesení č.: 20/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

11. Návrh darů pro správce hřišť 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 21/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh darů správcům hřišť ve výši: 2.000,- Kč pro pana 
***, 1.500,-- Kč pro pana *** a 2.400,-- Kč pro pana *** se splatností v 12/2018. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

12. Návrh dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě „Technický dozor investora na vybrané akce v roce 2018 
na území obvodu Pardubice VII 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Jedná se o rozšíření termínu 
plnění do roku 2019. 
Usnesení č.: 22/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě „Technický 
dozor investora na vybrané akce v roce 2018 na území obvodu Pardubice VII“.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

13. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 57/2018 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Navýšení ceny díla za 
můstkové rošty na odtok dešťové vody. 
Usnesení č.: 23/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 57/2018.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

14. Návrh plánu činnosti výborů ZMO Pardubice VII na rok 2019 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládají předsedové jednotlivých výborů. 
Usnesení č.: 24/2-12/2018 
R MO Pardubice VII projednala plány činnosti výboru Zastupitelstva MO Pardubice VII, tj. 
finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2019 a doporučuje předložit tuto zprávu 
Zastupitelstvu MO Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/1 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 64/2018 
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Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Snížení ceny – vypuštěno 
zhotovení PD ve stupni DUR. 
Usnesení č.: 25/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 64/2018. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/2 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/2018 
Zpracoval M. Hladík. odd. investic a  předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Předmětem je prodloužení 
lhůty pro dokončení díla. 
Usnesení č.: 26/2-12/2018 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/2018. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 27/2-12/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1) ***, žádá o zvýšení výměry části pronajatého pozemku označeného jako p.p.č. 534/2 z výměry 48 m2 
na výměru 100 m2 v k.ú. Trnová 
RMO Pardubice VII nesouhlasí se zvýšením výměry pronajatého pozemku a požaduje zachování 
zeleně. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2) *** a ***, nabízejí k odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 3737/6 o výměře 105 m2 v k.ú. 
Pardubice, p.p.č. 557/14 o výměře 175 m2, p.p.č. 206/13 o výměře 153 m2, p.p.č. 192/29 o výměře 
378 m2, p.p.č. 192/26 o výměře 345 m2 a p.p.č. 168/19 o výměře 520 m2, vše v k.ú. Trnová, Popis 
pozemku: p.p.č. 3737/6 v k.ú. Pardubice – chodník, přilehlá zeleň p.p.č. 557/14 v k.ú. Trnová – 
část lesní cesty p.p.č. 206/13, p.p.č. 192/29, p.p.č. 192/26, p.p.č. 168/19, vše v k.ú. Trnová - koryta 
potoků. 
označeného jako p.p.č. 534/2 z výměry 48 m2 na výměru 100 m2 v k.ú. Trnová 
RMO Pardubice VII nesouhlasí s odkupem, pro dané pozemky nemáme využití. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

3) Společnost Runcorn corp s.r.o., IČO 06142656, se sídlem Ke Strašnické 50/16, Strašnice, 100 00 Praha 
10, žádá o prodej pozemků označených jako st.p.č. 86/1 o výměře 276 m2, p.p.č. 117/4 o výměře 251 m2, 
p.p.č. 117/3 o výměře 108 m2 a části p.p.č. 119/1 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Rosice na Labem. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

4) Společnost NEXTA CONSULTING s.r.o., IČO 28773233, se sídlem Jozefa Gabčíka 350, Trnová, 530 
09 Pardubice, žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 7/19 o výměře 150 m2 a části p.p.č. 221/3 o 
výměře cca 800 m2, vše v k.ú. Ohrazenice. 
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, pozemek je zatížen plánovanou investiční akcí MO 
Pardubice VII. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 
R. Kalášek – chodník od restaurace podél náměstí je osázen záhony, jsou v péči ÚMO – odpoví T. Vencl 
R. Kalášek – z jakého důvodu jsou od SUS k restauraci vysázeny jiné stromy než lípy – odpoví T. Vencl 
J. Rejda – dotaz na materiál protihlukové stěny na Krétě a možnosti prodloužení stěny v Ohrazenicích – 
odp. V. Čapek 
 

Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


