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

 

Zápis z 36. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 14. 7. 2021 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Omluveni: J. Tomšů                                 

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 36. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 35. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 36. jednání R MO byl jmenován  

J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována P. Kořínková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

Jednání s občany – stavba zdvojkolejnění železnice – dopravní omezení, kontejnerové stání 

Chelčického, výstupy měření rychlosti Hradišťská. 

TJ Sokol Rosice n. L. – žákovský turnaj v kopané, SDH Doubravice - dětský den. 

15.6. – Kolegium starostů MO – místní referendum, kontejnerová stání na tříděný odpad, 

vodorovné dopravní značení, nadjezd Rosice (objížďky ŘSD a ČD), problematika sdílených 

koloběžek, nový územní plán. 

Pietní akce v lesoparku JPT-Oheň beznaděje a společná Pieta s městem. 

Jednání s firmou Zásilkovna – X-Boxy v MO. 

Žádost na OD MmP – zadání PD – opravy po objízdných trasách – Gen. Svobody, Legionářská, 

Nádražní a nadjezd Rosice. 

Jednání s firmou RENE,a.s. – stavba Rosice (Mercedes). 

Dětský den MO v Trnové – „Těšíme se na prázdniny“, SKDH Trnová – pohár starosty v nohejbalu. 

SÚ MMP veřejné projednání – stavba PSN,s.r.o. – stavba BD Rosice. 

Výsledek VŘ stavba Lávka, jednání s firmou CHládek a Tintěra, a.s., s primátorem města, nabídka 

Slovanského podílového družstva ROD 

Rozprava: 

J. Rejda – dotazy na jednání s f. RENE, na veřejné projednání ohledně restaurace u Skalů – odp. 

V. Čapek 

R. Kalášek – dotazy na objízdné trasy v souvislosti s výstavbou železničního mostu, na zásilkovnu 

- odp. V. Čapek 
Usnesení č.:415/36-7/2021 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0  
III 

Vlastní program  
1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 2. čtvrtletí 2021 

2. Návrh darů členům Komisí Rady MO Pardubice VII za 1. pol. 2021 

3. Návrh na odvolání a jmenování člena Místní komise Rosice 

4. Návrh obsahu ZPRAVODAJE MO č. 3/2021 

5. Komplexní vyhodnocení orgánů MO Pardubice VII za rok 2020 

6. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII  
Usnesení č.: 416/36-7/2021 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o bod R/1 – Peněžitá 

náhrada nájemného za část prostor sloužících podnikání na adrese Doubravice čp. 8. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 2. čtvrtletí  2021 
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Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. 
Usnesení č.: 417/36-7/2021 

Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.: 0 

 

2. Návrh darů členům komisí Rady MO Pardubice VII (kromě členů zastupitelstva)za I. pololetí 2021  

Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO P VII. 

Usnesení č.: 418/36-7/2021 

Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje výši darů pro členy komisí Rady Městského 

obvodu Pardubice VII za I. pololetí 2021 dle tabulkové části zprávy. 
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

3. Návrh na odvolání a jmenování člena místní komise Rosice 

Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO P VII. 

Usnesení č.: 419/36-7/2021 

1/ Rada MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h 

zákona o obcích č. 128/2000 odvolává z funkce člena Místní komise Rosice ****, a to ke dni 

14.7.2021.  

2/ Rada MO Pardubice VII projednala předloženou zprávu a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h 

zákona o obcích č. 128/2000 jmenuje do funkce člena Místní komise Rosice ****, a to dnem 

schválení 14.7.2021. 
- pro:     4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

4. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 3/2021  
Zpracovala a předkládá: M. Kroutilová, tajemnice MO 

Usnesení č.: 420/36-7/2021 

Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO 

Pardubice VII č. 3/2021.  
- pro:     4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

5. Komplexní vyhodnocení činnosti orgánů Městského obvodu Pardubice VII za rok 2020 

Zkompletovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO na základě podkladů V. Čapka, starosty městského obvodu, 

vedoucích odborů a pracovníků Úřadu Městského obvodu Pardubice VII 

Usnesení č.: 421/36-7/2021 

Rada Městského obvodu Pardubice VII bere předložený materiál na vědomí. 
- pro:     4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Plán kácení dřevin na období vegetačního klidu v rámci MO Pardubice VII 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD. 

Usnesení č.: 422/36-7/2021 

Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje. 
- pro:     4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/1 – Peněžitá náhrada nájemného za část prostor sloužících podnikání na adrese Doubravice čp. 8 

Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO. 

Usnesení č.: 423/36-7/2021 

Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a 

1. schvaluje uplatnění peněžité náhrady nájmu za užívání části prostor umístěných v III. 

nadzemním podlaží budovy čp. 8 v Doubravicích, Pardubice, v období od 02.04.2021 do 

30.06.2021, *****, v celkové výši 3.046,62 Kč, slovy: Třitisícečtyřicetšestkorunčeských62/100 

(základ 2.517,87Kč + DPH 21%ve výši 528,75Kč), 
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2. ukládá ekonomickému odboru uzavřít dohodu o peněžité náhradě nájmu v souladu s tímto 

usnesením. 
      -        pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 

Usnesení č.: 424/36-7/2021 
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) ***** žádají o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 86/10 o výměře cca 65 m2, p.p.č. 

35/4 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Ohrazenice. Zdůvodnění 

žadatele: rozšíření pozemku zahrady rodinného domu čp. 351, budeme jednat i s vlastníky 

pozemků č. 86/6 a 86/7. 
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, doporučuje ponechat v majetku města. 
         -         pro:   4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

2) *****, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 214/9 o výměře cca 50 m2, v k.ú. 

Ohrazenice.  

Zdůvodnění žadatele: Jsem vlastníkem bytu v bytovém domě čp. 286 ul. Marie Majerové (dům 

přes silnici) a rád bych si na výše uvedené části pozemku postavil garáž. 
RMO Pardubice VII nemá námitky. 
         -         pro:   4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

3) *****, žádají o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 331/38 o výměře 476 m2 v k.ú. Rosice 

nad Labem za kupní cenu 600,- Kč/m2. Zdůvodnění žadatele: Rozšíření zahrady je naším hlavním 

cílem. Chceme zde vysázet ovocné stromy, a užívat jej jako další část zahrady. Již nyní na tomto 

pozemku někdy sekáme a zasadil jsme zde okrasné stromy. Protože se na pozemku nachází 

transformátor a velké množství podzemních sítí není pozemek vhodný na nic jiného než na 

zahradu. Věcná břemena a vše další neumožňuje na pozemku stavět. Nechali jsme si za tímto 

účelem vypracovat znalecký posudek, který přikládáme a který uvažuje s cenou 500,- Kč/m2. O 

pozemek žádáme jako SJM s manželkou. Navrhovaná cena 600,- Kč/m2. 
RMO Pardubice VII doporučuje zachovat veřejnou zeleň. 
         -         pro:   4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

4) Statutární město Pardubice, zast. odborem dopravy MmP, žádá o odkoupení částí pozemků 

označených jako p.p.č. 622/3 o výměře 111 m2 (dle geometrického plánu č. 1868-259/2021 p.p.č. 

622/41), p.p.č. 264/57 o výměře 36 m2 (dle geometrického plánu č. 1868-259/2021 p.p.č. 264/61), 

pozemků označených jako p.p.č. 622/34 o výměře 1.803 m2 (dle geometrického plánu č. 1868-

259/2021 p.p.č. 622/42o výměře 182 m2 a p.p.č. 622/34 o výměře 1.622 m2), st.p.č. 54 o 

výměře182 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 88, doprava, část obce Rosice, vše v k.ú. Rosice nad 

Labem, ve vlastnictví spol. České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží 

L.Svobody 1222, PSČ 11015, Zdůvodnění žadatele: pozemky pro plánovanou investiční akci 

města „Obratiště autobusů MHD v areálu nádraží Rosice nad Labem“. 
RMO Pardubice VII nemá námitky. 
      -         pro:   4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

5) *****, žádá o nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Trnová 

za účelem umístění elektroskříňky pro řadové garáže. Zdůvodnění žadatele: Přeložka elektrického 

kabelu (vedení) ke společným řadovým garážím. Ze soukromého pozemku u rodinného domu čp. 

47 ul. Bohdanečská bude elektroskříňka vymístěna (odstraněna). Nové napojení garáží na elektro 

bude z trafostanice na st.p.č. 288 k.ú. Trnová. Se spol. ČEZ Distribuce, a.s. je přeložka projednána 

a po schválení nájmu bude požádáno o zřízení věcného břemene pro připojení kabelu. 
RMO Pardubice VII nemá námitky. 
      -         pro:   4 

- proti:  0  
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- zdrž.:  0 

6) Společnost ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, se sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, nabízí -bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 622/37 o výměře 

313 m2, p.p.č. 622/38 o výměře 79 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně všech součástí a 

příslušenství - vybudované technické infrastruktury do vlastnictví statutárního města Pardubice- 

bezúplatný převod vybudované komunikace na částech pozemků označených jako p.p.č. 603/1 o 

výměře 1.023 m2, p.p.č. 760/2 o výměře 74 m2, p.p.č. 760/3 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Rosice 

nad Labem, do vlastnictví statutárního města Pardubice Zdůvodnění žadatele: Dobrý den, ve věci 

naší žádosti ze dne 26.5.2021 ohledně ukončení výpůjčky pozemků označených jako p.p. 

603/1,760/2 a 760/3 vše v k.ú. Rosice nad Labem včetně technické  infrastruktury a ohledně 

bezúplatného převodu pozemků p.p. 622/37 a 622/38 vše v k.ú. Rosice nad Labem včetně  

technické  infrastruktury Vám oznamujeme, že společnost ROSICE PARK a.s. vznikla odštěpením 

ze společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, IČO 15050114 dne 15.8.2017 a převzala 

právně všechny práva a povinnosti ve věci výpůjčky na výše uvedené  pozemky, což potvrzují 

svým podpisem statutární zástupci obou společností. 
RMO Pardubice VII nemá námitky. 
      -         pro:   4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

7) Společnost BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice 

- Dubina, žádá o poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na 

pozemcích města za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021. Celková finanční částka - sleva by celkem 

činila 53.852,10 Kč. Zdůvodnění žadatele: Vážený pane primátore, obracíme se na Vás se žádostí 

o snížení nájemného na pozemcích ve vlastnictví města Pardubice, na kterým máme umístěné 

reklamní zařízení. Naše společnost používá pro své komerční účely pozemky Statutárního města 

Pardubic na provozování reklamních nosičů (billboardů). V rámci zásady pro nakládání s pozemky 

pro umísťování zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic 

schválené Radou města Pardubic dne 22. 4. 2008 (usnesení 2289/2008) a 21. 10. 2008 usnesením 

č. 3272/2008 platí měsíční nájemné 110 Kč/m2, což u reklamního zařízení (billboard) činí nájemné 

16.156 Kč bez DPH za rok. Celkově za rok 2020 jsme Statutárnímu městu Pardubice uhradili 

nájemné za pronájem pozemků ve výši 780.086 Kč s DPH.V současné době se stále potýkáme se 

situací, že mnoho našich klientů, kteří mají umístěnu reklamu na našich reklamních nosičích, nám 

reklamní kampaně ruší, chtějí výrazné slevy nebo se dokonce setkáváme se žádostmi, že chtějí 

bezplatný pronájem.I my chápeme klienty, že v této době, kdy mají zavřené obchody a firmy 

nemohou podnikat, a bojují s tím, aby sehnali finance na mzdy zaměstnanců, které se snaží získat 

v rámci různých balíčků či programů na podporu zaměstnanosti, tak dělat reklamu na něco, co je 

státem „uzavřené" nedává smysl. 
RMO Pardubice VII nemá námitky. 
      -         pro:   4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – příprava ZMO 21. 7. 2021 

J. Rejda – pochvala p. Venclovi ohledně rychlého úklidu kontejnerového stání a žádost o úklid herní plochy 

na Březince 

R. Kalášek - žádost o opravu desky u domečku se skluzavkou na hřišti v Doubravicích, pozvání na výstavu 

do Doubravic 

Zapsala P. Kořínková 

 

Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 

 


