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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 20. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 02.12.2019 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

Přítomni: Mgr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Milan Hromádko, Daniel Křivka,  

 

Omluven: Ing. František Socha PhD. 

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

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

program o zprávu č. 27. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas 

a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu k. ú. Svítkov, p. č. 173/18, okr. 

Pardubice“, který byl schválen. 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 19. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 - 27 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

I. Schválení zápisu z 19. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 19. řádné, schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 20. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Zdenek Pešek 

 

II. Předložené zprávy: 

1. Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2019 

Rozprava 

(p.Pešek  navrhl hlasovat o návrhu usnesení č. 1). 

Usnesení R2019-228 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI souhlasit s hodnocením 

Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 (4 pro) 

2. Plán odpisování dlouhodobého majetku 

Usnesení R2019-229 

Rada MO Pardubice VI schvaluje plán odepisování dlouhodobého majetku, který je svěřen 

do správy MO Pardubice VI, na rok 2020. 

(4 pro) 

Vypustit 
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3. Žádost o prodej částí pozemků 
Usnesení R2019-230 

Rada MO Pardubice VI  

a) souhlasí s prodejem části p. p. č. 693/6 o výměře 363 m2 v k. ú. Staré Čívice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

IČ:00274046, do vlastnictví žadatele, za podmínky, že bude pokračováno ve výpůjčce 

zbylé část pozemku, 

b) nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1212/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Staré Čívice, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, z důvodu že tento pozemek je pomocným 

pozemkem přilehlé místní komunikace. 

(4 pro) 

4. Žádost o prodej pozemku 

Usnesení R2019-231 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodejem p. p. č. 1244 o výměře 12 m2 v k. ú. Svítkov, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

IČ:00274046, do vlastnictví žadatele. 

(4 pro) 

5. Žádost o prodej pozemků 

Usnesení R2019-232 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodejem p. p. č. 139/5 o výměře 11 m2 a p. p. č. 751/2 

o výměře 329 m2 v k. ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví žadatele. 

(4 pro) 

6. Žádost o výpůjčku částí pozemku a bezúplatný převod stavebních úprav 

Usnesení R2019-233 

Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí s výpůjčkou části p. p. č. 401 o výměře 57 m2 v k. ú. Popkovice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

IČ:00274046, pro žadatele, za účelem úpravy chodníku a vybudování sjezdu, 

b) souhlasí s bezúplatným převodem stavebních úprav chodníku, vybudované zpevněné 

plochy a sjezdu na části p. p. č. 401 o výměře 57 m2 v k. ú. Popkovice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubic.  

(4 pro) 

7. Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou 

podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou  

Usnesení R2019-234 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit pro rok 2020 - 

2022 neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhrady výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce paušální částkou 200,00 Kč za každou i započatou hodinu, v souhrnu 

maximálně 2.000,00 Kč za kalendářní měsíc. 

(4 pro) 

 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pardubice 

Lány na Důlku p. č. 489/3 knn“ 
Usnesení R2019-235 

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

řízení na akci „Pardubice Lány na Důlku p. č. 489/3 knn“ pro žadatele PEN – projekty 

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

Vypustit 

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pce-Svítkov, 

Kostnická 557 – úprava nn“ 

Usnesení R2019-236 

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

řízení na akci „Pce-Svítkov, Kostnická 557 – úprava nn“ pro žadatele PEN – projekty 

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

(4 pro) 

Vypustit 

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na 

akci „Novostavba rodinného domu“ 

Usnesení R2019-237 

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

územní a stavební řízení na akci „Novostavba rodinného domu“ pro žadatele v zastoupení Ing. 

Helenou Padyšákovou, se sídlem Vaňkova 1375, 537 01 Chrudim, IČ:72934565. 

(4 pro) 

Vypustit 

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

akci „Novostavba rodinného domu s terasou a krytým parkovacím stáním“ 

Usnesení R2019-238 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu s terasou a krytým parkovacím 

stáním“ pro žadatele, v zastoupení Ing. Matějem Machačem, se sídlem Nádražní 73, 691 41 

Břeclav, IČ:76675190. 

(4 pro) 

Vypustit 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu: „PD SPORTOVIŠTĚ VE STARÝCH ČÍVICÍCH‘“ 

Usnesení R2019-239 

Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „PD 

SPORTOVIŠTĚ VE STARÝCH ČÍVICÍCH“. 

b) ruší usnesení č. R2019-171 ze dne 02. 09. 2019. 

c) Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky 

malého rozsahu „PD SPORTOVIŠTĚ ve Starých Čívicích“ dle přílohy č. 2 a ukládá 

Odboru investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení 

 

(4 pro) 

13. Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene 

 Usnesení R2019-240 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na části p. p. č. 1037/5 k. ú. 

Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, IČ:00274046, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, IČ:24729035, za účelem provozování vybudovaného kabelového vedení NN. 

(4 pro) 
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14. Žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu účelu nájmu a souhlas 

s užitím jinou společností 

Usnesení R2019-241 

Rada MO Pardubice VI 

a) souhlasí se změnou účelu nájmu pronajaté části p. p. č. 2234/1 o výměře 100 m2 ve 

vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, 

IČ:00274046, z textu „za účelem výstavby, provozu, údržby, úpravy telekomunikačního 

zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů dle telekomunikační normy 

získané nájemcem na základě licence a příslušenství takového zařízení, tj. např. 

generátorové zásuvky a přípojky nízkého napětí, a k poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb“ na text „za účelem výstavby, provozu, údržby, úpravy 

telekomunikačního zařízení pro přenos signálů veřejné sítě elektronických komunikací 

a příslušenství takového zařízení, tj. např. generátorové zásuvky a přípojky nízkého napětí, 

a k poskytování mobilních telekomunikačních služeb“, pro společnost Vodafone Czech 

Republic a.s., se sídlem Junkových 2808/2, 155 00 Praha, IČ:25788001, 

b) Souhlasí s umožněním na předmětu nájmu umístit a provozovat zařízení jiného 

provozovatele sítě elektronických komunikací, a to po předchozím písemném oznámení 

pronajímateli. 

(4 pro) 

15. Pojmenování ulic v lokalitě Svítkov - západ 

Usnesení R2019-242 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI doporučit Zastupitelstvu 

města Pardubic schválit pojmenování pěti ulic v lokalitě Svítkov – západ dle významných 

osobností spojených se závodem Zlatá přilba dle přílohy č. 2. 

(4 pro) 

16. Program V. řádného zasedání ZMO Pardubice VI 

 Usnesení R2019-243 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí program V. zasedání ZMO Pardubice VI navržený 

v přiložené důvodové zprávě. 

(4 pro) 

17. VIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 
Usnesení R2019-244 

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

Pardubice VI v roce 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 (4 pro) 

18. Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI 
Usnesení R2019-245 

Rada MO Pardubice VI doporučuje ZMO Pardubice VI schválit změnu Jednacího řádu 

Zastupitelstva MO Pardubice VI s účinností od 01.01.2020 

(4 pro) 

 

19. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022 

Rozprava 

(p.Hromádko  navrhl hlasovat o návrhu usnesení č. 1). 

Usnesení R2019-246 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit Střednědobý 

výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020-2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

(4 pro) 
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20. Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020 

Rozprava 

(p.Křivka  navrhl hlasovat o návrhu usnesení č. 1). 
Usnesení R2019-247 

Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit navržené usnesení 

ve znění: 

a) Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice VI 

na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

b) Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu 

statutárního města Pardubice na rok 2020 do konce roku 2019, budou se příjmy a výdaje 

realizované MO Pardubice VI v tomto období (tj. od 1.1.2020 do schválení rozpočtu 

statutárního města Pardubice na rok 2020) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového 

provizoria.  

c) Rada MO Pardubice VI je oprávněna provádět přesuny rozpočtových prostředků mezi 

jednotlivými schválenými výdajovými položkami do výše 300,0 tis Kč. 

d) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové 

i výdajové části rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace nebo daru. 

e) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření v příjmové 

i výdajové části rozpočtu v případě, že Zastupitelstvo města Pardubice schválí rozdílnou 

výši transferu na dani z přidané hodnoty, než byla schválena ZMO Pardubice VI 

v rozpočtu MO Pardubice VI. Tímto rozpočtovým opatřením se docílí vyrovnanost 

rozpočtu. Toto oprávnění se týká pouze položek Daň z přidané hodnoty v příjmové části 

rozpočtu a položky Rezerva rozpočtu ve výdajové části, v kap. 98 – Všeobecná pokladní 

správa. 

f) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna použít finanční prostředky z pol. Rezerva 

rozpočtu – havarijní a krizová v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa do v rozpočtu 

schválené výše na zřízení nových výdajových položek na provedení krizových opatření 

a neodkladné řešení havarijních stavů. 

g) O takto provedených rozpočtových opatřeních je povinna informovat ZMO Pardubice VI 

na nejbližším zasedání. 

 (4 pro) 

21. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH 

POTŘEB“ 
Usnesení R2019-248 

Rada MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním 

předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR 

„Dodávka kancelářských potřeb“ uchazeči PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 

Svitavy, IČ:25945653. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít kupní smlouvu ve znění Přílohy č. 3. 
 

(4 pro) 

22. Smlouva o realizaci přeložky knn na stavbu „Pardubice Kolonie 699/5 – přeložka knn“ 

Usnesení R2019-249 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se smlouvou č. Z_S24_12_8120065428 jejímž předmětem je 

realizace a úhrada nákladů na přeložku distribučního zařízení stavby „Pardubice Kolonie 699/5 – 

přeložka knn“ a ukládá Odboru investic, dopravy a životního prostředí uzavřít tuto smlouvu 

v roce 2020, v souladu s rozpočtem MO. 

(4 pro) 
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23. Zajištění služby – „PŘISTAVOVÁNÍ A VÝSYP VELKOOBJEMOVÝCH 

KONTEJNERŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU“ 

Usnesení R2019-250 

Rada MO Pardubice VI 

a) rozhodla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád 

veřejných zakázek, ve smyslu čl. 11 odst. 3, zadat veřejnou zakázku „PŘISTAVOVÁNÍ 

A VÝSYP VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU“ 

společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 

IČ:25262572, 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu dle Přílohy č. 1 s tímto dodavatelem v režimu „IN 

HOUSE“. 

(4 pro) 

24. Zajištění služeb - „SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU ULOŽENÉHO 

DO ODPADOVÝCH NÁDOB“ a „SVOZ A LIKVIDACE OBSAHU NÁDOB NA PSÍ 

EXKREMENTY“ 

Usnesení R2019-251 

Rada MO Pardubice VI 

a) rozhodla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád 

veřejných zakázek, ve smyslu čl. 11 odst. 3, zadat veřejné zakázky „SVOZ 

A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU ULOŽENÉHO DO ODPADOVÝCH 

NÁDOB“ a „SVOZ A LIKVIDACE OBSAHU NÁDOB NA PSÍ EXKREMENTY“ 

společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 

IČ: 25262572, 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvy dle Příloh č. 1 a č. 2 s tímto dodavatelem v režimu „IN 

HOUSE“. 

 (4 pro) 

25. Návrh na vyřazení majetku 

Usnesení R2019-252 

Rada MO Pardubice VI schvaluje vyřazení nepoužitelného movitého majetku dle vnitřního 

předpisu č. 17 – Zásady pro nakládání s majetkem Statutárního města Pardubice, který je svěřen 

do správy MO Pardubice VI. 

(4 pro) 

26. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Pardubice, 

Staré Čívice, p. č. 25/11 knn“ 

Usnesení R2019-253 

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

řízení na akci „Pardubice, Staré Čívice, p. č. 25/11 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky, 

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

 

(4 pro) 

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

akci „Novostavba rodinného domu k. ú. Svítkov, p. č. 173/18, okr. Pardubice“  
Usnesení R2019-254 

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

souhlas a ohlášení stavby na akci „Novostavba rodinného domu k. ú. Svítkov, p. č. 173/18, okr. 

Pardubice“ pro žadatele. 

 

(4 pro) 

Vypustit 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 20. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2019-148   Usnesení R2019-151   Usnesení R2019-164 

Usnesení R2019-166  Usnesení R2019-167  Usnesení R2019-191 

Usnesení R2019-192  Usnesení R2019-197  Usnesení R2019-200 

Usnesení R2019-201  Usnesení R2019-208  Usnesení R2019-209 

Usnesení R2019-211  Usnesení R2019-224   

Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2018-1029 Usnesení R2019-48              Usnesení R2019-74 

Usnesení R2019-95  Usnesení R2019-131  Usnesení R2019-175 

Usnesení R2019-193  Usnesení R2019-194  Usnesení R2019-195 

Usnesení R2019-202  Usnesení R2019-203  Usnesení R2019-204 

Usnesení R2019-210  Usnesení R2019-212  Usnesení R2019-217 

Usnesení R2019-219  Usnesení R2019-220  Usnesení R2019-221 

Usnesení R2019-222  Usnesení R2019-226 

 

 

V. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 16:45 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 04.12.2019 všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r. 

 

dne: 05.12.2019 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Petr Králíček v.r. 

dne: 04.12.2019           starosta MO Pardubice VI 


