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

 

Zápis z 18. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 19.2. 2020 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů, F. Rais                                            
Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 18. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 17. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 18. jednání R MO byl jmenován  
F. Rais. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

-  16.1. stavební povolení - zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna 
- SÚ MmP - ústní jednání s účastníky řízení – Lávka 
- 21.1. jednání s ředitelkou krajské knihovny – dodatek smlouvy – katalogizace kn. fondu 
- instalace knihobudek na Krétě a Ohrádce (kladné ohlasy občanů) 
- 22.1. jednání s projektantem – detaily PD ul. P. Holého 
- jednání s majiteli pozemků ve věci zdvojkolejnění železnice 
- uzavření smluv o reklamě (firmy Awos, KetoDiet, Kovošrot Jarý, Globus) 
- jednání s vlastníkem objektu samoobsluha Rosice (parčík) 
- 28.1. účast na KPR 
- 29.1. jednání s p. Kořínkem (MmP) - ITI podmínky a postupy – dotace EU Lávka 
- jednání s nám. Kvašem, kamerový systém – převod našich kamer na MP 
- 30.1. jednání s projektantem – komunitní centrum v areálu Sokola (možnosti) 
- návštěvy jubilantů 90., 95. let Rosice, Ohrazenice 
- 3.2. jednání - JSDH plán činnosti 2020 
- 5.2. schůzka starostů, příprava programu na kolegium starostů 
- 6.2. regulační plán Rosice – záměr firmy Rene,a.s.  
- 7.2. jednání s občany, záměr stavby restaurace v Ohrazenicích 
- 13.2. stavební povolení SV obchvat 
- jednání se starostou St. Hradiště – investice do obecního domu  
- 17.2. územní rozhodnutí - Lávka Rosice 
Rozprava: 
J. Tomšů – dotaz na prostor u samoobsluhy J.K.Tyla – odp. V. Čapek 
J. Tomšů – zařazení Lávky do ITI – odp. V.Čapek  
J. Tomšů, R. Kalášek, F. Rais – komunitní centrum Rosice 
Usnesení č.: 206/18-2/2020 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.  

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

III 
Vlastní program  

1. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2020 
2. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2019 a projednání plánu činnosti JSDH na 

rok 2020 včetně harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH 
3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO po roce 2019 a další plán jejich rozvoje a údržby 
4. Odpisový plán majetku MO Pardubice VII na rok 2020 
5. Návrh darů členům Komisí Rady MO Pardubice VII za 2. pol. 2019 
6. Výroční zpráva o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v podmínkách Městského obvodu Pardubice VII, za rok 2019 
7. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za rok 2019 
8. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za rok 2019 
9. Žádost o připojení se ke kampani – Vlajka pro Tibet 
10. Informativní zpráva o ukončení stávající nájemní smlouvy a vypsání záměru pronajmout prostory 

sloužící k podnikání v obecním domě v Doubravicích čp. 8 
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11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD rekonstrukce části MK ul. Chelčického“ 
12. Návrh na vyřazení části knižního fondu – knihovna Doubravice 
13. Návrh smlouvy na „Opravy komunikace po zimě 2019/2020 na území Městského obvodu 

Pardubice VII“ 
14. Návrh daru pro SDH Rosice  

Usnesení č.: 207/18-2/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu. 

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

             
1/ Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 
Zpracovala R. Hančová, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava:  
R. Kalášek – dotaz na opravu traktoru 
F. Rais – dotaz na reklamy ve zpravodaji 
Usnesení č.: 208/18-2/2020 
RMO Pardubice VII souhlasí s 1. 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.  

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

         
2. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2019 a projednání plánu činnosti JSDH na 
rok 2020 včetně návrhu harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH v roce 2020 
Zpracovala a okomentovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 209/18-2/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje plán činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městského 
obvodu Pardubice VII na rok 2020 a bere na vědomí návrh harmonogramu výplaty daru členům 
JSDH na rok 2020 a vyhodnocení činnosti JSDH v roce 2019. 

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

 

3. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO Pardubice VII po roce 2019 a další plán jejich rozvoje 
a údržby  
Zpracovala V. Vojtišková, odd. ŽPOD, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 210/18-2/2020 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.   

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

 

4. Odpisový plán majetku Městského obvodu Pardubice VII na rok 2020 
Zpracovala E. Zemková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 211/18-2/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje odpisový plán pro rok 2020.  

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

 

5. Návrh darů členům komisí Rady MO Pardubice VII za 2. pol. 2019 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO.  
Usnesení č.: 212/18-2/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje výši darů pro členy komisí Rady Městského obvodu Pardubice VII 
za 2. pol. 2019 dle tabulkové části zprávy.  
 pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

6. Výroční zpráva o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v podmínkách Městského obvodu Pardubice VII, za období roku 2019 
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 213/18-2/2020 
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R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.  
- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Vyhodnocení přestupkové agendy vykonávané v rámci Úřadu MO Pardubice VII za rok 2019 
Zpracovala S. Gregarová, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO. 
Usnesení č.: 214/18-2/2020 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.  

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

 

8. Vyhodnocení fungování odpadového hospodářství v rámci MO Pardubice VII za rok 2019 
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 
Usnesení č.: 215/18-2/2020 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.  

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

 

9. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 216/18-2/2020 
R MO Pardubice VII vyslovuje nesouhlas se zapojením se do kampaně „Vlajka pro Tibet“.  

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

 

10. Informativní zpráva o ukončení nájemní smlouvy a vypsání záměru pronajmout prostory sloužící 
k podnikání v obecním domě v Doubravicích čp.8 
Zpracovala S. Gregarová, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO. 
Usnesení č.: 217/18-2/2020 

R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a                                                                                                           

I. b e r e   n a   v ě d o m í   v ý p o v ě ď  
smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 1.2.2018 podanou panem Jiřím 
Kabeláčem s tím, že smlouva bude ukončena uplynutím posledního dne výpovědní doby, 
tj. ke dni 31. 03. 2020.                                                

II. s c h v a l u j e   
    vyhlášení záměru Městského obvodu Pardubice VII v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na nájem prostor sloužících 
podnikání o celkové výměře 348,52 m2, umístěných v I. podzemním a I. nadzemním 
podlaží budovy čp. 8  v Doubravicích, stojící na pozemku st. parcela č. 43/1, k. ú. Semtín 
(7747386), zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 10001, s účinností nejdříve od 
dubna 2020, za účelem provozování restaurační činnosti a kulturního sálu - viz. přiložený 
návrh.  

III.  u  k  l  á  d  á    
    ekonomickému odboru záměr uvedený v bodě II zveřejnit. 

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

 

11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „PD Rekonstrukce části MK ul. Chelčického“ 
Zpráva je z programu stažena.  
 

12. Návrh na vyřazení části knižního fondu místní knihovny v Doubravicích 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 
Usnesení č.: 218/18-2/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vyřazení části knižního fondu dle předloženého seznamu v této 
zprávě.  

- pro:    5 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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13. Návrh smlouvy na „Opravy komunikací po zimě 2019/2020 na území Městského obvodu 
Pardubice VII“  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.  
Usnesení č.: 219/18-2/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravy komunikaci po zimě 2019/2020 na území 
Městského obvodu Pardubice VII“.  

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

 

14. Návrh daru pro SDH Rosice  
Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu.  
Usnesení č.: 220/18-2/2020 
R MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její projednání při nejbližším zasedání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII.   

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

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 221/18-2/2020 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ *** žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Semtín.  
RMO Pardubice VII se žádostí nesouhlasí, nedoporučuje další zábor veřejného prostranství 
z důvodu budoucího možného využití pro účely obce. 

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

2/ Společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, žádá 
o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 114/20, p.p.č. 420/20, p.p.č. 420/36, 
p.p.č. 420/143, p.p.č. 420/161, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3616, p.p.č. 3737/6, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu 
geometrických plánů č. 9220-192147/2019 a č. 797-192147/2019, spočívajícího v provozování 
vybudovaného NTL plynárenského zařízení uloženého v roce 2004 stavebníkem Bytová výstavby CZ a.s. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

3/ Statutární město Pardubice, zast. OMI MmP, žádá o  
- nájem části pozemků označených jako p.p.č. 641/1 o výměře 264 m2 (dle PD č. 4), p.p.č. 614/25 o výměře 
2.175 m2 (dle PD č. 5), p.p.č. 614/33 o výměře 133 m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 
1109/8 o výměře 126 m2 (dle PD č. 11), p.p.č. 749/12 o výměře 58 m2 (dle PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov, 
p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 (dle PD č. 16), p.p.č. 1759/3 o výměře 122 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, za účelem dočasného 
užívání pozemků jako staveniště a za účelem částečného zastavění trvalou stavbou stezky investiční akce 
„Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 693,7 až 965,0“ za cenu 2.884,- Kč/rok, tj. 1,- Kč/m2/rok. 
-zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako  
p.p.č. 641/1 o výměře 236 m2 (dle PD č. 4), p.p.č. 614/25 o výměře 1.968 m2 (dle PD č. 5), p.p.č. 614/33 o 
výměře 101 m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 1109/8 o výměře 26 m2 (dle PD č. 11), 
p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 (dle PD č. 16), p.p.č. 749/12 o výměře 7 m2 (dle PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov,  
p.p.č. 1759/3 o výměře 91 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, Hradec Králové, za účelem umístění stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 
693,7 až 965,0“ za jednorázovou úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 1,- Kč/m2 plochy 
věcného břemene, minimálně však 1.000,- Kč. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

4/ Společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, žádá 
o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 120/14 v k.ú. Trnová, v rozsahu 
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geometrického plánu č. 799-2310/2019, spočívajícího v provozování vybudovaného plynárenského 
zařízení, u PZ v délce 467,54 bm za cenu 300,- Kč/bm a u PZ v délce 171,97.   
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek. 

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

 

Diskuse, různé: 
V. Čapek – informoval o Nařízení města ohledně cen hřbitovních, kremačních a ostatních služeb 
V. Čapek – záměry soukromých investorů 
V. Čapek – modernizace spalovny průmyslových odpadů EIA (jednání na kolegium starostů) 
V. Čapek - stanovisko MO Pce VII k návrhu regulačního plánu Rosice – text je uveden níže a RMO 
k tomuto vydá usnesení 
Připomínky 

Z pohledu MO Pce VII se nejedná o veřejně prospěšnou stavbu, a navíc může mít negativní vliv 
na životní prostředí. Umístění stavby je plánováno v nezastavěném území, z čehož vyplývá, že 
regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí. 
Rada MO Pce VII svým usnesením č.: 552/45-8/2017ze dne 16.8.2017 vyjádřila nesouhlas se 
stavbou na úkor lesního porostu při vyjádření k žádosti f. RENE a.s., týkající se v té době zalesnění 
pozemků v k.ú. Trnová. 
společnost Fa RENE a.s., IČO 150 61 931, se sídlem Bratří Štefanů 886/67, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové, žádá o výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 129/3 o výměře 38 044 
m2 v k.ú. Trnová za účelem zalesnění pozemku. Zalesnění pozemku – dle územního plánu náhrada 
za budoucí výstavbu objektu společnost Fa RENE a.s. na pozemcích v lokalitě v k.ú. Rosice nad 
Labem na soukromých pozemcích. Rada MO Pardubice VII se ztotožňuje s názorem současného 

nájemce (tj. s manželi Sochorovými). Rada MO Pardubice VII neshledává zvýšení prestiže 

města tím, že v něm přibude další autosalon, navíc na úkor současného lesního porostu. 

Zalesněné pozemky p.p.č. 268/1 a 269/1 v k.ú. Rosice nad Labem plní funkci izolační zeleně 

v místě rychlostní komunikace 1/37, železniční trati a odděluje zastavěnou obytnou část Rosice 

– Kréta od průmyslové oblasti Semtín. Rada tudíž nedoporučuje změnu užívání pozemků p.p.č. 

129/3 v k.ú. Trnová, p.p.č. 268/1 a 269/1 v k.ú. Rosice nad Labem. 
Odůvodnění 

Funkce lesního porostu na dotčených pozemcích tvoří izolační zeleň mezi průmyslovou zónou 
s těžkou výrobou chemickou a zástavbou rodinných domů v lokalitě Rosice Kréta. Převládající 
proudění vzduchu od západu je již 100let rizikem pro místní obyvatele, stejně jako tlaková vlna 
při haváriích v areálu výroby výbušnin. Taktéž železniční vlečky s vagóny chemických surovin 
pro výrobu v Synthesii jsou ve stejné lokalitě. Z toho důvodu nám přijde jakákoliv redukce 
vzrostlého lesního porostu jako neopodstatněná. Navíc se domníváme, že město Pardubice 
nepotřebuje další areál prodeje automobilů, ať už jde o jakoukoli výrobní značku. Vozidel, jak 
všichni víme, máme na komunikacích víc, než se vejde. 
Požadavky 
V případě realizace stavby MO Pce VII požaduje instalaci tzv. Zelené střechy a Zelené fasády. 
Tím bude alespoň částečně eliminován zásah do životního prostředí. Stavba bude ekologicky 
hodnotnější s funkcí zadržování dešťové vody, snížením nákladů na vytápění a ochlazování 
interiérů a vzhledem k designové atraktivitě může být veřejností kladně vnímána. (příklad 
www.zivestavby.cz ) 
Usnesení č.: 222/18-2/2020 
R MO Pardubice VII souhlasí se zasláním stanoviska v tomto znění.  

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

Zapsala T. Maršálková 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 
 


