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

 
Zápis z 53. sch ůze Rady MO Pardubice VII ( dále jen R MO), která se konala 

dne 10. 1. 2018 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, J. Tomšů, R. Kalášek    Za ÚMO : M. Kroutilová 
Omluveni: J. Kolář 

I 
Jmenování ov ěřitele zápisu z 53. sch ůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 52. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 53. jednání R MO byl jmenován R. 
Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka ú řadu 

15. 12. výroční schůze SDH Rosice nad Labem 
18. 12. jednání s Pražskou správou nemovitostí ve věci restaurace U Skalů 
 1. zasedání volebních okrskových komisí 
19. 12. odeslán finální text smlouvy s účastníkem řízení lávka pro pěší a cyklisty Rosice 
20. 12. porada vedení města – úsekový radar – výstupy 
 jednání s generálním ředitelem firmy Synthesia a.s.  
 jednání s panem Illkem – výstavba Doubravice 
21. 12. jednání s ředitelem firmy AWOS s.r.o. 
 zamítnutí záměru stavby – osvětlení přechodu pro chodce G. Svobody 
27. 12. 52. jednání RMO – dodatek smlouvy SK-EKO – chodník ul. Čapkova 
 jednání s občany – ordinace praktického lékaře Ohrazenice  
  3. 1. Pardubický kraj, VZP – ordinace praktického lékaře Ohrazenice 
  8. 1. školení GDPR – ochrana osobních údajů 
10. 1. jednání s firmou Povodí Labe  
Diskuse: 
J. Tomšů – dotaz na jednání s Pražskou správou nemovitostí – využití objektu U Skalů – odp. V. Čapek – 
snaha o zachování sálu pro veřejnost.  
R. Kalášek – dotaz na zdravotní středisko Ohrazenice – odp. V. Čapek – z jednání s orgány činnými ve 
věci zdravotní péče vyplývá, že musí být zachována lékařská péče v dosahu dostupnosti do 35 minut a 
záleží i na rozhodnutí příslušné zdravotní pojišťovny, i nadále budu ve věci jednat a požadovat zachování 
lékařské péče pro občany Ohrazenic v této místní části. 
J. Tomšů – doporučuji požádat o vyjádření přímo Mgr. Noskovou. Rovněž chci, aby ordinace zůstala 
zachována.  
Usnesení č.: 636/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Projednání přidělení dotací schválených Zastupitelstvem MO Pardubice VII pro sportovní, 
školské a ostatní zájmové organizace na rok 2018 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Městského obvodu Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2017 
3. Informativní zpráva HMG přípravy investičních akcí realizovaných na rok 2018 
4. Návrh obsahu Zpravodaje č.1/2018 
5. Stanovení priorit spolupráce MO Pardubice VII a Městské policie Pce na období roku 2018  
6. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku:  

1. PD rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská včetně odstavných ploch  
2. PD rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavných ploch 
3. PD rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická. 

7. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: PD Hasičská zbrojnice. 
8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Opravy komunikací po zimě 2017/2018 na území 

Městského obvodu Pardubice VII. 
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9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Bohdanečská. 

10. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. 
Bohdanečská. 

11. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Bohdanečská. 

12. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Výstavba 
chodníku v ulici Salavcova, Pardubice - Rosice nad Labem. 

13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Výstavba chodníku v ulici Salavcova, 
Pardubice - Rosice nad Labem. 

14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Výstavba 
chodníku v ulici Salavcova, Pardubice - Rosice nad Labem. 

15. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Salavcova. 

16. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova. 
17. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 

chodníku v ul. Salavcova. 
18. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 

chodníku v ul. Chelčického. 
19. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul.Chelčického. 
20. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 

chodníku v ul. Chelčického. 
21. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zahradnická 

péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 
22. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Zahradnická péče a údržba vybraných 

ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 
23. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Zahradnická 

péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 
24. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Údržba 

vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019.  
25. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Údržba vybraných travnatých ploch na 

území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 
26. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Údržba 

vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 
27. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - zadávací řád veřejných zakázek. 
28. Návrh schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 18/2016 o zajištění svozu biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu k jeho likvidaci. 
29. Rozpočtové opatření č. 2. 

Usnesení č.: 637/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání R MO.   

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

1a. Přidělení programových dotací MO Pardubice VII pro sportovní, školské a ostatní organizace 
na rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice VII 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO – 
doporučuji sjednotit částku dotace na konání dětských dnů na 6000Kč, jsou srovnatelné v rámci všech 
místních částí MO. Upozorňuji na konání pouze 2 nohejbalových turnajů v Trnové. Organizátor za SDH 
Ohrazenice doplnil rozpis čerpání dotace ve věci organizačního zajištění u obou akcí, tj. požární soutěž a 
dětský den, tzn. že účel dotace se rozšíří o ozvučení akcí, nákup bezpečností pásky, pytle na odpad. 
Rozprava:  
R. Kalášek – navrhují snížení dotací – oba nohejbalové turnaje SDH Trnová – každý na 6000Kč; pro 
SDH Ohrazenice – soutěž O pohár velitele zachování srovnatelné částky s minulým rokem, tj. 7000Kč. 
V.Čapek – hlasujme o protinávrhu pana Kaláška 
 
Usnesení č.: 638/53-1/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou 
následující přidělení programových dotací pro rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu 
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Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018 a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvy 
o poskytnutí dotací podle schváleného vzoru: 
 

TJ Sokol Rosice (oddíly - kopaná, tenis, stolní tenis)     27 000,- 
Klub sportu pro všechny        15 000,- 
SDH Rosice (5 akcí – rosic.studna, prakiáda, dětský den, karneval, autom.závod) 32 500,- 
SDH Trnová (4 akce – 2xnohejbal, požární sport, dětský den)    24 000,- 
SDH Ohrazenice (požární sport, dětský den)      13 000,- 
ZŠ Ohrazenice             9 000,- 
SDH Doubravice (stolní tenis, karneval, dětský den, sportovní den)   17 000,- 
Pardubický spolek historie železniční dopravy         9 000,- 
Klub důchodců Ohrazenice           5 000,- 
a zároveň schvaluje přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace v oblasti 
tělovýchovy, zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části 
rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2018 na následující konkrétní položky dotací 
jednotlivým subjektům v souladu s důvodovou zprávou (rozpočtové opatření č. 1). 

 

Tělovýchovná činnost 
TJ Sokol Rosice (oddíly – kopaná 10000,-, tenis 7000,-, stolní tenis 10000,-)  27 000,- 
Klub sportu pro všechny        15 000,- 
SDH Rosice (3 akce – rosic.studna 9500,-, prakiáda 5000,-, autom.závod 6000,-) 20 500,- 
SDH Trnová (3 akce – 2xnohejbal 12000,-, požární sport 6000,-)   18 000,- 
SDH Ohrazenice (požární sport)         7 000,- 
SDH Doubravice (stolní tenis)            3 000,- 
Volný čas dětí a mládeže 
ZŠ Ohrazenice             9 000,- 
SDH Ohrazenice - dětský den          6 000,-    
SDH Rosice (2 akce-dětský den 6000,-, karneval 6000,-)    12 000,- 
SDH Doubravice (3 akce-karneval 3000,-, dětský den 6000,-, sportovní den 5000,-) 14 000,- 
SDH Trnová – dětský den          6 000,- 
Kultura  
Pardubický spolek historie železniční dopravy         9 000,- 
Klub důchodců Ohrazenice           5 000,- 
 

a ukládá podat o výše provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu 
předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  1 (Rejda) 

 

1b. Žádosti o dotace z rozpočtových prostředků MO 2018 – individuální žádosti 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO – 
pan *** – 10.500Kč (snížení dotace je v souladu s důvodovou zprávou), SDH Trnová – 12.000Kč a nová 
žádost pana ***- 5.000Kč.  
Rozprava: 
R. Kalášek – navrhuji snížení částky u SDH Trnová na 10.000Kč. 
V.Čapek – hlasujme o protinávrhu pana Kaláška 
Usnesení č.: 639/53-1/2018 

1. Rada MO Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou dotaci pro 
pana ***, ve výši 10500Kč s účelovým využitím na startovné ligy a turnajů, 
nákup míče a rukavice pro hráče a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o 
poskytnutí dotace podle schváleného vzoru a v  souvislosti s tím schvaluje 
přesun rozpočtových prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, 
zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části 
rozpočtu odboru Kanceláře úřadu pro rok 2018 na novou položku 
„Individuální dotace pro pana *** “ ve výši 10.500Kč (součást rozpočtového 
opatření č.1) a ukládá o tomto přesunu podat informaci při nejbližší změně 
rozpočtu předkládané na jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 
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2. Rada MO Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou dotaci pro 
SH ČMS – SDH Trnová, IČO 65668731, se sídlem Pardubice, Generála 
Svobody 198, ve výši 10000Kč s účelovým využitím na nákup pracovních 
stejnokrojů PS a ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace 
podle schváleného vzoru a v souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových 
prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti, volného 
času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře 
úřadu pro rok 2018 na novou položku „Individuální dotace pro SDH Trnová“ 
ve výši 10000Kč (součást rozpočtového opatření č. 1) a ukládá o tomto 
přesunu podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

 

3. Rada MO Pardubice VII schvaluje v souladu s důvodovou zprávou dotaci pro 
pana *** ve výši 5000Kč s účelovým využitím na nákup dresů pro hráče a 
ukládá kanceláři úřadu uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle 
schváleného vzoru a v  souvislosti s tím schvaluje přesun rozpočtových 
prostředků z položky Dotace v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti, volného 
času dětí a mládeže a kultury ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře 
úřadu pro rok 2018 na novou položku „Individuální dotace pro pana *** “ ve 
výši 5000Kč (součást rozpočtového opatření č.1) a ukládá o tomto přesunu 
podat informaci při nejbližší změně rozpočtu předkládané na jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

- pro:    3 
- proti:  0  
- zdrž.:  1 (Rejda) 

 

2. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 4. čtvrtletí 2017 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 640/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala a schvaluje předloženou zprávu.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Informativní zpráva HMG p říprava investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO P VII 
na rok 2018  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 641/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 1/2018 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 
Usnesení č.: 642/53-1/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje 
MO Pardubice VII č. 1/2018. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Stanovení priorit součinnosti Městského obvodu Pardubice VII a Městské policie Pardubice 
v roce 2018 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a P. Pospíchal, velitel okrsku MpP a předkládá V. Čapek, 
starosta MO. 
Rozprava: 
V. Čapek – doplňuji u bodu č. 4 provádění BESIPu na přechodech pro chodce u ZŠ a MŠ Ohrazenice, na 
komunikaci Gen. Svobody v Rosicích o přechod v ulici Okrajová. 
J. Tomšů – rušení nočního klidu – doplnit o přesná místa v Ohrazenicích a Krétě (ul. Tolarova). 
Usnesení č.: 643/53-1/2018 
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Rada MO Pardubice VII schvaluje priority součinnosti MO Pardubice VII a Městské 
policie Pardubice v roce 2018 doplněné o rozpravu. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: PD rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská včetně 
odstavných ploch, PD rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavných ploch, PD 
rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 644/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: PD rekonstrukce 
chodníku v ul. Dukelská včetně odstavných ploch, PD rekonstrukce chodníku v ul. 
Pohránovská včetně odstavných ploch a PD rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická 
firmu: Ing. Hynek Seiner. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: PD Hasičská zbrojnice  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 645/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: PD Hasičská 
zbrojnice firmu: Creoplan s.r.o. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.: 0 

 

8. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Opravy komunikací po zimě 2017/2018 na území 
městského obvodu Pardubice VII 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 646/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: Opravy komunikací 
po zimě 2017/2018 na území městského obvodu Pardubice VII firmu: HOLD s.r.o. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.: 0 

 

9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Bohdanečská 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 647/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

10. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Komentářem doplnil V. Čapek – 
v čl. III dobu plnění zakázky prodloužit do 9/2018. 
Usnesení č.: 648/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

11. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Bohdanečská 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 649/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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12. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Výstavba 
chodníku v ul. Salavcova, Pardubice-Rosice nad Labem. 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 650/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Výstavba chodníku v ul. Salavcova, Pardubice-Rosice 
nad Labem. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Výstavba v ul. Salavcova, Pardubice-Rosice 
nad Labem  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Komentářem doplnil V. Čapek – 
v čl. III dobu plnění zakázky prodloužit do 9/2018 
Usnesení č.: 651/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Výstavba chodníku v ul. Salavcova, Pardubice-Rosice nad Labem. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Výstavba 
chodníku v ul. Salavcova, Pardubice-Rosice nad Labem 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 652/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Výstavba chodníku v ul. Salavcova, Pardubice-Rosice 
nad Labem. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

15. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Salavcova  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 653/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

16. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Komentářem doplnil V. Čapek – 
v čl. III dobu plnění zakázky prodloužit do 9/2018 
Usnesení č.: 654/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

17. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Salavcova  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 655/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

18. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Chelčického  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 656/53-1/2018 
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Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

19. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Komentářem doplnil V. Čapek – 
v čl. III dobu plnění zakázky prodloužit do 9/2018 
Usnesení č.: 657/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

20. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce 
chodníku v ul. Chelčického  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 658/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

21. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Zahradnická péče 
a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 659/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na 
území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

22. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Zahradnická péče a údržba vybraných 
ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 660/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 
2018 a 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

23. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Zahradnická 
péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 661/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku: Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na 
území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

24. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Údržba 
vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 662/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Údržba vybraných ploch na území MO Pardubice VII na 
rok 2018 a 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0 



8 
 

- zdrž.:  0 

25. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Údržba vybraných travnatých ploch na 
území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 663/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: 
Údržba vybraných travnatých ploch na území Pardubice VII na rok 2018 a 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

26. Návrh členů komise na posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Údržba 
vybraných travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 664/53-1/2018 
Rada 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 2018 a 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

27. Návrh smluv v souladu s bodem III čl. 4 Směrnice č. 15 – zadávací řád veřejných zakázek 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Rozprava: 
J. Tomšů – poskytuje výsyp košů i jiný poskytovatel – odp. V. Čapek – ano, ale museli bychom mít jejich 
koše. 
Usnesení č.: 665/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. O-MO VII 02/2018 
na zajištění obsluhy a výsypu odpadkových nádob (košů) a Smlouvu o poskytování 
služeb č. O-MO- VII 03/2018 na zajištění provádění sběru a likvidace psích exkrementů 
prostřednictvím speciálních košů umístěných na území MO Pardubice VII, obě dle 
předložených vzorů. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

28. Návrh na schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 18/2016 o zajištění svozu biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu k jeho likvidaci 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 666/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 18/2016 o zajištění 
svozu biologicky rozložitelného odpadu k jeho likvidaci dle předloženého vzoru. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

29. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 
Zpracovala E. Zemková, prac. KÚ, R. Hančová, ved. EO a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO. 
Komentářem doplnila M. Kroutilová – instalace 2 ks venkovních knihoven na hřištích v Trnové 
(J.Potůčka-Tolara a Měnírna).  
Rozprava: 
J. Rejda – informace by měla být součástí obsahu Zpravodaje č. 1/2018 
Usnesení č.: 667/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření 
č. 2) ve výši Kč 20 000,-- na položce Knihovny Rosice, Ohrazenice, Doubravice - 
provoz z běžných na kapitálové výdaje v rámci rozpočtu Kanceláře úřadu pro rok 2018 
a ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu Zastupitelstvu Městského obvodu 
Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
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Usnesení č.: 668/53-1/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a 
rozhodla následovně: 
1/ ***, žádají o směnu pozemků formou bezúplatných převodů: 
- bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 306/4 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem do vlastnictví žadatelů 
-  bezúplatný převod části pozemku označeného jako st.p.č. 186 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem do vlastnictví statutárního města Pardubice. Rada MO Pardubice VII nemá námitek (pozn. 
zbývající část plotu odstraní MO Pardubice VII) 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

2/ ***, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 522 o výměře 28 m2v k.ú. Ohrazenice. Rada MO 
Pardubice VII nemá námitek (pozn. sousední garáže jsou, až na pět výjimek, v soukromém 
vlastnictví, nikoliv v nájmu, viz. příloha) 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

3/ společnost Runcorn corp s.r.o., IČO 06142656, se sídlem Ke Strašnické 50/16, Strašnice, 100 00 Praha 
10, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 117/7 o výměře 1339 m2 v k.ú. Rosice nad Labem za 
účelem scelení s pozemky žadatele. Liniové stavby dle technické mapy: VO, elektro, sděl. vedení.  
Popis pozemku: chodník, přilehlá zeleň, část zarostlá náletovým křovím a stromy - svažitý terén od 
silnice. Rada MO Pardubice VII nesouhlasí s prodejem pozemku z důvodu umístění VO, chodníků 
a jedná se o těleso stavby nadjezdu. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

4/ ***, jako vlastník pozemku označeného jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, p.p.č. 226/1 o výměře 
1680 m2, p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a p.p.č. 111/11 o výměře 51 
m2, vše v k.ú. Ohrazenice, žádá o zvýšení nájmu z částky ve výši 15,- Kč/m2/rok na částku ve výši 35,- 
Kč/m2/rok (481.950,- Kč/rok). Rada MO Pardubice nemá námitek. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

5/ společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 314/10, p.p.č. 668/5, p.p.č. 668/4, p.p.č. 68/2, p.p.č. 561/2, p.p.č. 68/3, 
vše v k.ú. Trnová, a p.p.č. 219, p.p.č. 151/35, p.p.č. 151/1, p.p.č. 134/9, vše v k.ú. Ohrazenice, za účelem 
uložení a provozování telekomunikačního vedení v rámci akce „048_2015_FTTB_Rez.Nové 
Ohrazenice_1.e_OK, číslo stavby 11010-069360“. Rada MO Pardubice VII nemá námitek. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

Diskuse:  
J. Tomšů – na jednání MK Trnová požaduji zapůjčit PD na Lávka pro pěší a cyklisty, Rosice.  
J. Rejda – všem subjektům, kteří čerpají dotace zaslat výzvu k účasti na akci Ukliďme Česko a požádat je 
o seznam účastníků; přidat koše na psí exkrementy do ul. Rybitevská a Nová Trnová. 
Jednání ukončeno v 16.45  hod. Zapsala V. Žabenská  
 

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


