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

 
Zápis z 54. sch ůze Rady MO Pardubice VII ( dále jen R MO), která se konala 

dne 31. 1. 2018 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, J. Tomšů, R. Kalášek, J. Kolář   Za ÚMO : M. Kroutilová 
 

I 
Jmenování ov ěřitele zápisu z 54. sch ůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 53. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 54. jednání R MO byl jmenován J. 
Kolář. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka ú řadu 

- zbudovány biblioboxy v Trnové 
- zažádáno o označníky ulic v sídlišti Nová Trnová 
- zprovozněna křižovatka Doubravic (semafory) 
- zrušeno hřiště pro veřejnost Ohrazenice – sportovní areál ve správě města – zjistím důvody 
- další jednání ohledně ordinace praktického lékaře Ohrazenice, podán návrh Krajskému úřadu 
Pardubického kraje na vypsání výběrového řízení 
- zajištění průběhu voleb prezidenta ČR  
- účast na MK Ohrazenice 
- účast na výroční schůzi SDH Ohrazenice 
- jednání s Městskou policií a PČR – radar, kamery, veřejný pořádek, BESIP 
- nové projednání – osvětlení přechodu pro chodce ul. G. Svobody 
- stanoveny změny v MHD – Ohrazenice, Doubravice – web 
- jednání s ředitelem Globusu – spolupráce 
- 20 let výročí hotelu Trim 
- účast na akci Hasičský bál – SDH Rosice 
- komise rady města pro prevenci kriminality – dotační možnosti na nákup přepravného vozidla pro JSDH 
- kolaudace chodníku ul. Čapkova 
- koordinační schůzka k investicím s firmou VAK a.s. 
 
Diskuse: 
R. Kalášek – dotaz na ordinaci praktického lékaře – odp. V. Čapek zájem o ordinaci z řad lékařů je, 
proběhne výběrové řízení na krajském úřadě Pardubice.  
R. Kalášek – dotaz na veřejné hřiště v Ohrazenicích – odp. V. Čapek - je pro veřejnost zrušeno, zjistím 
více na poradě vedení města.  
J. Kolář- doplnění k trasování linek MHD, vznesen dotaz přímo na DpmP. 
Usnesení č.: 669/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

 

III 
Vlastní program  

 
1. Plán činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2018  
2. Aktualizace jednacího řádu Komisí Rady MO Pardubice VII   
3. Výroční zpráva o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

podmínkách Městského obvodu Pardubice VII za rok 2017  
4. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za rok 2017  
5. Žádost firmy Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2018, kterou se vydává požární řád a Obecně závazné 

vyhlášky č. X/2018, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol 
zřízených Statutárním městem Pardubice  
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7. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Otevřené ohniště se 
zastřešením Rosice“  

8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Otevřené ohniště se zastřešením Rosice“  
9. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Otevřené ohniště 

se zastřešením Rosice“  
10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na 

území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019“   
11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Údržba vybraných travnatých ploch na území MO 

Pardubice VII na rok 2018 a 2019“   
Usnesení č.: 670/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání R MO.   

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

1. Plán činnosti Komisí Rady MO Pardubice VII na rok 2018 
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava: 
V. Čapek – požaduji doplnit plány u všech komisí o případné návrhy do programu rozvoje na další 
volební období. 
Usnesení č.: 671/54-1/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje plány činností místních komisí na rok 
2018 s doplněním dle rozpravy. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2. Aktualizace jednacího řádu Komisí Rady MO Pardubice VII   
Předkladatel navrhl stažení bodu z programu jednání RMO. 
 

3. Výroční zpráva o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v podmínkách Městského obvodu Pardubice VII  
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 672/54-1/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII  
Zpracovala S. Gregarová, prac. EO a předkládá R. Hančová, ved. EO. 
Usnesení č.: 673/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Návrh žádosti firmy Lungta o projednání k připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ 
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 674/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII vyslovuje nesouhlas se zapojením se do kampaně „Vlajka pro 
Tibet“. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Návrh Obecně závazné vyhlášku č. X/2018, kterou se vydává požární řád a Obecně závazné 
vyhlášky č. X/2018, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol 
zřízených Statutárním městem Pardubice 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 675/54-1/2018 
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Rada MO Pardubice VII projednala předložené návrhy obecně závazných vyhlášek - č. 
X/2018, kterou se vydává požární řád a Obecně závazné vyhlášky č. X/2018, kterou se 
stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených Statutárním 
městem Pardubice – k těmto vyhláškám nemá připomínek. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Otevřené ohniště 
se zastřešením Rosice 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 676/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku: Otevřené ohniště se zastřešením. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.: 0 

 

8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Otevřené ohniště se zastřešením Rosice 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 677/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku: Otevřené ohniště se zastřešením Rosice. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.: 0 

 

9. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Otevřené ohniště 
se zastřešením Rosice  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 678/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh členů komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Otevřené ohniště se zastřešením Rosice. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

10. Výběr zhotovitele 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.: 679/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázku: Zahradnická péče 
a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 
firmu: Ing. Jan Novotný. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

11. Výběr zhotovitele 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.: 680/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: Údržba vybraných 
travnatých ploch na území MO Pardubice VII na rok 2018 a 2019 firmu: David Hurt. 

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/ 1 Návrh řešení škodní události 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO 
Usnesení č.: 681/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje řešení škodní události v souladu s důvodovou 
zprávou. 
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- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 682/54-1/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a 
rozhodla následovně: 
1/ ***, Pardubice, nabízí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 109/5 o výměře 170 m2 v k.ú. 
Semtín do vlastnictví města. Rada MO Pardubice VII nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

2/ Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice–Staré 
Město, 530 02 Pardubice, navrhuje bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 5153 o výměře 
3794 m2, p.p.č. 386/1 o výměře 784 m2, p.p.č. 386/2 o výměře 2214 m2, p.p.č. 4967 o výměře 251 m2, 
p.p.č. 389 o výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 808/6 o výměře 3198 m2, p.p.č. 579/4 o výměře 
34 m2, p.p.č. 581/16 o výměře 279 m2, p.p.č. 581/19 o výměře 832 m2, p.p.č. 581/20 o výměře 176 m2, 
p.p.č. 625/19 o výměře 1661 m2, p.p.č. 625/25 o výměře 251 m2, p.p.č. 625/26 o výměře 153 m2, p.p.č. 
625/33 o výměře 960 m2, p.p.č. 627/83 o výměře 47 m2, p.p.č. 627/93 o výměře 81 m2, p.p.č. 627/113 o 
výměře 184 m2, p.p.č. 627/222 o výměře 1196 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, p.p.č. 627/3 o výměře 5760 m2, 
p.p.č. 637/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 694/7 o výměře 178 m2, p.p.č. 690/14 o výměře 395 m2, p.p.č. 694/6 o 
výměře 198 m2, vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 637/3 o výměře 632 m2, v k.ú. Trnová, do vlastnictví města. 
Rada MO Pardubice VII nemá námitek. 

- pro:    5 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

3/ ***, žádají o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 129/3 o výměře 38044 m2 v k.ú. Trnová nebo o 
prodloužení užívání uvedeného pozemku o 1 rok, tj do 30.9.2018. Rada MO Pardubice VII doporučuje 
prodloužení užívání uvedeného pozemku o 1 rok. 

- pro:    5 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 

 

Diskuse:  
R. Kalášek – požaduji doplnit místo pro přecházení na I/36 Doubravice dopravním značením č. V7B 
R. Kalášek – navrhuji menší stavební úpravy na dětském hřišti Doubravice 
J. Kolář – navrhuji vyhodnotit zpracovanou studii finských domků, a to podáním podnětu na odbor 
hlavního architekta na MmP 
J. Kolář – požadavek na nákup nářadí pro JSDH   
 
Jednání ukončeno v 16.45  hod. Zapsala V. Žabenská  
 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO:  ……………………….. 


