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

 
 

 
Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  

(dále jen Z MO), které se konalo dne 29.5.2019 
 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 13 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: F. Rais, R. Kalášek 

 
I 

Zpráva ověřitelů z 3. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 3. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 4. zasedání Z MO byli 
jmenováni M. Fuchsa a A. Holická.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

 
II 

Volba návrhové komise 
Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi V. Košťál  
a M. Prokůpek. 
Usnesení č.: 34/4-5/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise V. Košťála a M. Prokůpka. 

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

 
III 

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

- stížnosti na zrušené kontejnerové stání v Trnové  
- SŽDC - souhlas se záměrem zrušení želez. přejezdu v katastru Trnové, náhrada komunikací 
- dopravní značení v Rosicích – sejmutí DZ (zákazů vjezdu nákladních vozidel), nová instalace   
   jediného zákazu na nadjezdu do Rosic,  
- firma KetoDiet, záměr s pozemky – stížnosti zahrádkářů - dezinformace 
- 10.4. - 7. zasedání RMO: plán rozvoje, údržba zeleně, výnosy z objektů MO, prodloužení nájmů 
v bytech, veřejné zakázky – chodníky v ul. Doubravická a Dukelská  
- audit hospodaření MO, bez výhrad 
- zahájena stavba rampy – nadjezd Doubravice – termín zhotovení 12/2019  
- převzetí dotační smlouvy – vozidlo pro JSDH 
- účast (místostarosta) na akci branného závodu pro ZŠ Battlefield (park J. Potůčka) 
- akce na území MO – velikonoční jarmark ZŠ Ohrazenice, zahájení sezóny železničního muzea 
v Rosicích, otevření šk. zahrady ZŠ Klas, Rosická studna a Memoriál Františka Holického – SDH 
- 22.5. - 8. zasedání RMO: komplexní vyhodnocení orgánů MO 2018, veř. zakázky – parkoviště 
M. Majerové a chodník a odstavná stání ul. Pohránovská, výběrové řízení na nebytové prostory 
v OD Ohrazenice 
 

Rozprava: 
A. Holická – po dobu objízdné trasy stavby rampy nadjezdu – dohled nad pohybem nákladních vozidel 
v Trnové 
M. Černík – dotaz na financování hasičského auta – odp. V. Čapek, na vozidlo se skládá stát, kraj a město  
Usnesení č.: 35/4-5/2019 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    11 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  
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IV 
Vlastní program 

1. Návrh programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na léta 2019-2022 
2. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII z let 2018 a 2019 

 

Na jednání ZMO se dostavil člen ZMO J. Rychtecký.  
 

Usnesení č.: 36/4-5/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 4. jednání Z MO dle předloženého návrhu, s tím, 
že dle návrhu V. Košťála se nejprve bude projednávat bod 2 a poté bod 1. 

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

  
2. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII z let 2018 a 2019 

Zpracoval T. Vencl, ved. odboru ŽPOD a M. Hladík, odbor investic, předkládá a komentářem doplnil  
V. Čapek, starosta MO.  
Rozprava: 
V. Košťál – dotazy na rekonstrukce v ul. Chelčického, v ul. Mánesova, financování lávky, včetně možnosti 
dotace na lávku  
Usnesení č.: 37/4-5/2019 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

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

 

Na jednání ZMO se dostavil člen ZMO O. Kovařík.  
 

1. Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na léta 2019-2022 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu a předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO – 
uvedené částky v příloze jsou pouze orientační a nejsou předmětem schválení. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje zprávu ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na přidání veř. osvětlení u přechodu na nám. 9. května v Rosicích, odp. V. Čapek – 
několikrát jsme jednali na městě, stávající přechod již takto neodpovídá legislativě, další zásah tudíž nelze, 
byl by zrušen  
V. Košťál – dotaz na lávku a její dotace, navrhuje rozpočet na lávku rozdělit na lávku a cyklostezku, 
proběhla diskuze, M. Černík – ohledně napojení lávky navrhuje pozvat na příští zastupitelstvo starostu MO 
Pardubice VI 
V. Košťál – dotaz na vánoční strom v Trnové – odp. A. Holická, místní občané vytipují místo pro vánoční 
strom s ohledem na umístění sítí 
V. Košťál – dotaz na komunitní centrum v Rosicích, odp. J. Tomšů, jedná se myšlenku vybudovat 
komunitní centrum pro sportovce, seniory, fotbal 
 

V. Košťál – navrhuje hlasovat zvlášť o řádku 2, kapitoly Rosice v příloze materiálu – Lávka přes slepé 
rameno Labe, dále řádku 4, kapitoly Trnová v příloze materiálu – Revitalizace veřejné zeleně - Olšina. 
Usnesení č.: 38/4-5/2019 
ZMO Pardubice VII snižuje u řádku 2, kapitoly Rosice v příloze materiálu – Lávka přes 
slepé rameno Labe částku z 16 000 000,-- na 4 000 000,--Kč. 

- pro:     2 (Košťál, Černík) 
- proti:   6 (Holická, Čapek, Tomšů, Rejda, Bohucká, Hladík) 
- zdrž.:  5 (Fuchsa, Rychtecký, Fraňková, Kovařík, Prokůpek)  

 

Usnesení nebylo přijato. 
 

Usnesení č.: 39/4-5/2019 
ZMO Pardubice VII vypouští řádek 4, kapitoly Trnová v příloze materiálu – Revitalizace 
veřejné zeleně – Olšina.  

- pro:     1 (Košťál) 
- proti:  7 (Čapek, Tomšů, Rejda, Kovařík, Bohucká, Prokůpek, Holická)  
- zdrž.:  5 (Fuchsa, Rychtecký, Fraňková, Černík, Hladík) 
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Usnesení nebylo přijato. 
 

Návrhová komise předkládá původní navržené usnesení. 
Usnesení č.: 40/4-5/2019 
Z MO Pardubice VII projednalo a schvaluje návrh „Programu rozvoje Městského obvodu 
Pardubice VII na léta 2019-2022. 

- pro:      11 
- proti:   0 

- zdrž.:  2 (Košťál, Kovařík) 

 

Diskuse: 

V. Košťál – dotaz na „rozhlas do mobilů“ (zasílání SMS rozhlasového hlášení) – odp. V. Čapek jednal s p. 
Kynclem, je možnost sjednat placenou službu, MO zjistí cenové nabídky placených služeb  
V. Čapek, A. Holická - navrhují rozhlasové hlášení dávat v písemné formě na web úřadu MO VII 
O. Kovařík – dotaz na parkování na Krétě, odp. M. Hladík informoval o rozkolu v této situaci, navrhuje 
stanovit termín a spolu se zastupiteli J. Tomšů a O. Kovaříkem zmapovat osobně situaci a vyřešit tak 
průjezdnost, po dohodě stanoven termín 31.5. v 7,30 hodin 
V. Košťál – informoval o dlouhodobém a častém zpoždění spoje MHD č. 6 (Rosice), které není uvedeno 
na informačních tabulích (zpožděný spoj z tabule zmizí, jakmile uplyne doba odjezdu) – žádá řešit na DpmP 
- odp. V. Čapek, budeme řešit  
občanka Doubravic – poděkování za přidání spojů do Doubravic a dotaz ohledně možnosti přidání 
víkendových spojů do Doubravic (linka č. 17) – V. Čapek budeme jednat na DpmP, zda lze ještě spoje 
přidat 
 

Jednání ukončeno v 18,00 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 
 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 

A. Holická         M. Fuchsa     
 
Starosta MO: …………………………. 


