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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

 

Zápis 

 

 

z 27. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 01.06.2020 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Daniel Křivka, Ing. František Socha PhD., Milan 

Hromádko 

 

Omluven:  

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program schůze o zprávu č. 14 „Budoucí údržba pozemků v lokalitě „Zainvestování pozemků - 

lokalita Svítkov – západ“, zprávu č. 15 „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 

k územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci „Technopark parkoviště“ a zprávu č. 16“ 

Žádost společnosti MECHANUS s.r.o. o změnu podmínky nájemní smlouvy“. Takto rozšířený 
program byl schválen. 

 

 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 26. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 16 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(5 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 26. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 26. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(5 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 27. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Ing. František Socha PhD. 
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II. Předložené zprávy: 

1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice k. 

č. 2803/16 - přel kvn - SŽDC“ 
Usnesení R2020-354 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

souhlasu na akci „Pardubice k. č. 2803/16 - přel kvn - SŽDC“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu na parc. č. 683/25, k.ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-355 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu na parc. č. 683/25, k.ú. Svítkov“ 

pro žadatele, za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci Pardubice na parcele 

p. č. 683/26 k. ú. Svítkov“  
Usnesení R2020-356 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu včetně příslušenství v obci 

Pardubice na parcele p. č. 683/26 k. ú. Svítkov“ pro žadatele, v zastoupení společností 

STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o., se sídlem Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČ:27547175, za 

podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět 

a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Novostavba rodinného domu ve Svítkově“  

Usnesení R2020-357 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu ve Svítkově“ pro žadatele, 

za podmínky, že nákladní vozidla stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět 

a odjíždět po silnici č. III/32221. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby na 

akci „Stavební úpravy a přístavba provozní budovy, Přeloučská 215“  
Usnesení R2020-358 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

souhlas a ohlášení stavby na akci „Stavební úpravy a přístavba provozní budovy, Přeloučská 
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215“ pro žadatele společnost Atelier Novotná s.r.o. se sídlem 530 02, Jezbořice 113, 

IČ:28785550. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

6. Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku, 

ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 

14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 

3/2017,  č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019 (dále jen „vyhláška“). 

Usnesení R2020-359 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnami navrženými   

v návrhu novely OZV o č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek 

vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 

4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017,  č. 4/2017, č. 5/2017, č. 

8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019 

(5 pro) 

 

7. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města 

Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic 

Usnesení R2020-360 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnami navrženými v návrhu obecně závazné vyhlášky, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů 

taxislužby na území města Pardubic. 

(5 pro) 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pce, Svítkov, 

Žižkova p.č. 83/12 knn“ 
Usnesení R2020-361 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

souhlasu na akci „Pce, Svítkov, Žižkova p.č. 83/12 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky, 

s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701. 

(5 pro) 

Vypustit 

 

9. Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2019 

Usnesení R2020-362 

Rada MO Pardubice VI 

a) projednala předloženou zprávu Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu 

Pardubice VI za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Statutárního města Pardubic za rok 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

b) bere na vědomí výsledek uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

Statutárního města Pardubic za rok 2019, 

c) doporučuje ZMO Pardubice VI souhlasit s celoročním hospodařením MO Pardubice VI 

bez výhrad. 

(5 pro) 

10. IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 

 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 

člena rady městského obvodu Daniela Křivky podána informace o jeho poměru k projednávané 

věci. 
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Rozprava:  

Rada projednala IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI a shodla se na úpravě některých 

položek rozpočtu takto: 

Dotace SDH Staré Čívice                      + 50 000,00 Kč 

Místní komise Svítkov – Popkovice      -  15 000,00 Kč 

Knihovny – Nákup materiálu                 - 10 000,00 Kč 

                    Nákup služeb                      - 10 000,00 Kč 

Organizování přednášek                         - 15 000,00 Kč 

p. Hromádko  

- navrhuje hlasovat podle 2) s výše uvedenými změnami. 

Usnesení R2020-363 

Rada MO Pardubice VI doporučuje ZMO Pardubice VI schválit IV. rozpočtové opatření 

MO Pardubice VI v roce 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s těmito změnami:  

 

Dotace SDH Staré Čívice                      + 50 000,00 Kč 

Místní komise Svítkov – Popkovice      -  15 000,00 Kč 

Knihovny – Nákup materiálu                 - 10 000,00 Kč 

                    Nákup služeb                      - 10 000,00 Kč 

Organizování přednášek                         - 15 000,00 Kč 

(3 pro) 

Zdržel se 1 (Socha) 

Nehlasoval 1 (Křivka) 

 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu – poptávkové řízení „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V LÁNECH 

NA DŮLKU“ 

Usnesení R2020-364 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Dětské hřiště v Lánech na Důlku“ a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy 

a životního prostředí zahájit poptávkové řízení. 

 (5 pro) 

12. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem a SDH Staré Čívice o poskytnutí 

dotace z rozpočtu MO Pardubice VI  
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 

člena rady městského obvodu Daniela Křivky podána informace o jeho poměru k projednávané 

věci. 

Rozprava:  

p. Socha  

- navrhuje text nového usnesení  

Usnesení R2020-365 

Rada MO Pardubice VI projednala předložené žádosti a doporučuje Zastupitelstvu MO 

Pardubice VI schválit poskytnout dotaci pro SDH Staré Čívice ve výši 50 000,00 Kč. Dotaci 

Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem řešit v rozpočtech dalších let, které nebudou 

zatíženy mimořádnými restrikcemi. 

 (4 pro) 

  Nehlasoval 1 (Křivka) 

13. Program VIII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI 

Usnesení R2020-366 

Rozprava:  

starosta  

- navrhuje hlasovat podle bodu 2 – předkladatelem  zprávy č. 5 bude p. Daniel Křivka 
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Rada MO Pardubice VI bere na vědomí program VIII. zasedání ZMO Pardubice VI navržený 

v přiložené důvodové zprávě, s níže uvedeným doplněním programu: 

 

Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem a SDH Staré Čívice o poskytnutí 

dotace z rozpočtu MO Pardubice VI – předkladatel Daniel Křivka 

 

(5 pro) 

 

14. Budoucí údržba pozemků v lokalitě „Zainvestování pozemků - lokalita Svítkov – 

západ“ 

Usnesení R2020-367 

Rada MO Pardubice VI požaduje, aby převod pozemků v lokalitě Zainvestování pozemků - 

lokalita Svítkov – západ, které jsou ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:46495801 a které budou převedeny do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, byl do správy Městského obvodu Pardubice VI proveden za 

podmínky, že Městskému obvodu Pardubice VI budou od statutárního města Pardubice 

poskytnuty finanční prostředky na pravidelnou údržbu zeleně sečením na dotčených pozemcích, 

a to ve výši minimálně 255.635,- Kč na každý kalendářní rok. 

 (5 pro) 

 

15. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu 

povolení na akci „Technopark parkoviště“    
Usnesení R2020-368 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení a stavebnímu povolení na akci „Technopark parkoviště“ pro žadatele CETTUS a.s., 

se sídlem Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice, IČ:15049531. 

 (5 pro) 

Vypustit 

 

16. Žádost společnosti MECHANUS s.r.o. o změnu podmínky nájemní smlouvy 
Usnesení R2020-369 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí žádost společnosti MECHANUS s.r.o., se sídlem 

Popova 1147, 535 01 Přelouč, IČ:03721787 o změnu podmínky nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 823 m2, 

p.p.č. 693/3 o výměře 449 m2, vše v k.ú. Staré Čívice. 

 (5 pro) 

 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 27. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2018-1029    Usnesení R2019-95      Usnesení R2019-204 

Usnesení R2019-217      Usnesení R2019-222    Usnesení R2019-241 

Usnesení R2020-264      Usnesení R2020-276    Usnesení R2020-299 

Usnesení R2020-300      Usnesení R2020-301    Usnesení R2020-305 

Usnesení R2020-331      Usnesení R2020-332 
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Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48      Usnesení R2019-233    Usnesení R2020-255 

Usnesení R2020-262    Usnesení R2020-282    Usnesení R2020-304 

Usnesení R2020-309    Usnesení R2020-338    Usnesení R2020-341 

Usnesení R2020-342    Usnesení R2020-353 

 

 

 

 

VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 17:30 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 04.06.2020, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. František Socha PhD. v.r. 

 

 

dne: 05.06.2020 

 

 

dne: 05.06.2020 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r. 

starosta MO Pardubice VI 

                       

 


