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

 

Zápis z 29. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 2.12. 2020 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Omluveni: V. Čapek                                    

Za ÚMO: M. Kroutilová  

 
I 

Jmenování ověřitele zápisu z 29. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 28. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 29. jednání R MO byla jmenována  

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

II 
Zpráva, místostarosty a tajemníka úřadu 

Pracovní agendu i nadále plní místostarosta MO (investiční akce MO, jednání kolegia starostů 

s vedením města, pozemková komise, podněty občanů, koordinace investičních akcí v rámci 

města, sídelní zeleň). Informace tajemnice úřadu – pokračují omezené úřední hodiny ÚMO, 

otevírají se knihovny a hřiště. 
Usnesení č.: 319/29-12/2020 

Rada MO Pardubice VII bere zprávu místostarosty a tajemníka na vědomí.  
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0  
III 

Vlastní program  
1. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII rok 2020 

2. Návrhu rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2021 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2023 

4. Návrh termínů a obsahů jednání orgánů MO – rady a zastupitelstva – v roce 2021 

5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice 

VII na rok 2020  

6. Aktualizace Programu rozvoje MO Pardubice VII 2019-2022_příloha 

7. Návrh činnosti výborů ZMO na rok 2021 – konzultativní zpráva 

8. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

9. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Údržba 

vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2021 a 2022“ 

10. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch 

na území MO Pardubice VII na rok 2021 a 2022“ 
 

Usnesení č.: 320/29-12/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o body R/1 – Návrh 
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, R/2 – Návrh daru pro TJ Sokol 
Rosice. 

- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

1. Návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 

Zpracovala Ing. R. Hančová, vedoucí EO, předkládá J. Rejda, místostarosta MO Pardubice VII, 

komentářem doplnila M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
 

Usnesení č.: 321/29-12/2020 
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1. R MO Pardubice VII souhlasí se 4. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 
rok 2020 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

2. R MO Pardubice VII souhlasí s následujícím usnesením: 
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: 
R MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o rozpočtových opatřeních bez omezení týkajících 
se účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných rozpočtů v příjmové i výdajové 
straně rozpočtu (úprava běžné rezervy rozpočtu) pro rok 2020. Povinností Rady MO Pardubice 
VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližším jednání Zastupitelstva MO Pardubice 
VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

   

2. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 

Zpracovala Ing. R. Hančová, vedoucí EO, předkládá J. Rejda, místostarosta MO Pardubice VII, 

komentářem doplnila M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Rozprava: 

do rozpravy se zapojili všichni členové rady 

  

Usnesení č.: 322/29-12/2020 

1.R MO Pardubice VII souhlasí s rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 
včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2021 dle tabulkové části předložené zprávy a ukládá 
předložit ho na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu ke schválení. 
 

2.R MO Pardubice VII souhlasí s následujícími usneseními: 
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) R MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků 
mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami včetně běžné rezervy rozpočtu 
pro rok 2021, 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 2021 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) R MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné 
položky Dotací městského obvodu 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. 

c) R MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách rozpočtu pro rok 2021 
z běžných do kapitálových výdajů a naopak. 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 
2021 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby. 
 

3.V případě neschválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 do konce roku 
2020 
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R MO Pardubice VII souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria na období od 1.1.2021 do 
schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 podle předložené zprávy a 
ukládá předložit je na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2023 

Zpracovala Ing. R. Hančová, vedoucí EO, předkládá J. Rejda, místostarosta MO Pardubice VII 
 

Usnesení č.: 323/29-12/2020 
R Městského obvodu Pardubice VII souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII do roku 2023 podle předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším 
jednání Zastupitelstvu MO Pardubice VII ke schválení.  

- pro:     4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu Pardubice VII a Zastupitelstva 

Městského obvodu Pardubice VII v roce 2021 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá J. Rejda místostarosta MO Pardubice VII 
 

Usnesení č.: 324/29-12/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu 
Pardubice VII a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII v roce 2021. 
     -      pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci MO Pardubice VII na rok 2020 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.  
 

Usnesení č.: 325/29-12/2020 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.  
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

6. Aktualizace Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII na období 2019 - 2022 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá J. Rejda místostarosta MO Pardubice VII 

Rozprava: 

do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 
 

Usnesení č.: 326/29-12/2020 
R MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její schválení Zastupitelstvu Městského 
obvodu Pardubice VII. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

7. Informativní zpráva k plánům činnosti Výborů Zastupitelstva MO Pardubice VII na rok 2021 

Předkládá J. Rejda místostarosta MO Pardubice VII dle návrhů předsedů výborů 
 

Usnesení č.: 327/29-12/2020 
R MO Pardubice VII projednala plány činností Výborů Zastupitelstva MO Pardubice VII, tj. 
finančního a kontrolního výboru na rok 2021 a doporučuje předložit tuto zprávu Zastupitelstvu 
MO Pardubice VII ke schválení. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

8. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek  

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD 
 

Usnesení č.: 328/29-12/2020 



4 

 

R MO Pardubice VII schvaluje v režimu vertikální spolupráce zhotovitele Služby města Pardubic 
a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 a s tím související Smlouvu o poskytování 
služeb č. O-MO VII 02/2021 na zajištění obsluhy a výsypu odpadkových nádob (košů) a Smlouvu 
o poskytování služeb č. O-MO VII 03/2021 na zajištění provádění sběru a likvidace psích 
exkrementů prostřednictvím speciálních košů umístěných na území MO Pardubice VII. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

9. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných 

travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2021 a 2022“  

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD 
 

Usnesení č.: 329/29-12/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 
2021 a 2022“  
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

10. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Údržba vybraných travnatých ploch na 

území MO Pardubice VII na rok 2021 a 2022“  

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD 
 

Usnesení č.: 330/29-12/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
„Údržba vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2021 a 2022“ 
      -     pro:    4 

- 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 Ing. R. Hančová, vedoucí EO, předkládá J. Rejda, místostarosta MO Pardubice VII 
 

Usnesení č.: 331/29-12/2020 
R MO Pardubice VII projednala předloženou 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 2021 

- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

R/2 Návrh daru pro TJ Sokol Rosice 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá J. Rejda, místostarosta MO Pardubice VII, 

komentářem doplnil F. Rais 

Rozprava: 

do rozpravy se zapojili J. Tomšů a R. Kalášek 
 

Usnesení č.: 332/29-12/2020 
R MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její projednání při nejbližším zasedání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII 

- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
 

Usnesení č.: 333/29-12/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 



5 

 

1/ Společnost Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, žádá o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě–

veřejného osvětlení na částech pozemků označených jako p.p.č. 117/11, p.p.č. 117/25, p.p.č. 120/4, 

p.p.č. 120/98, p.p.č. 120/100, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/36, p.p.č. 131/49, p.p.č. 

131/51, p.p.č. 131/90, p.p.č. 132/2, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/13, p.p.č. 556/19, vše v k.ú. Trnová, 

v rozsahu geometrického plánu č.798-002/2019, spočívající v umístění a provozování nově 

vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici Jožky Jabůrkové a ul. Pavlova, z důvodu 

zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 

Zdůvodnění žadatele: zřízení služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení v ulici Jožky 

Jabůrkové a ul. Pavlova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, a to na soubor VO 

včetně jeho ochranného pásma 1m od kabelového vedení a stožáru VO. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2/ *****, žádá o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemku označeném jako p.p.č. 

621/5 v k.ú. Rosice nad Labem, spočívajícího v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka 

pozemků a pro každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 102/4, p.p.č. 102/6, 

st.p.č. 249, jehož součástí je stavba č.p. 232, Rosice, vše v k.ú. Rosice nad Labem. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek 

- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

Diskuse, různé: 

F. Rais – navrhuje úpravu smlouvy - sběr listí oddělit od poslední seče nebo provést samostatný sběr listí. 

J. Tomšů – poděkování ÚMO za vánočně osvětlené 3 stromy v Trnové 

Zapsala P. Kořínková 

 

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


