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

 

Zápis z 44. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se 
konala dne 21. 3. 2022 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, J. Tomšů, J. Rejda, R. Kalášek 

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 

Jmenování ověřitele zápisu z 44. schůze R MO, jmenování zapisovatele 
Zápis z 43. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 44. jednání R MO byl jmenována  

J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ. 

    II 
Zpráva starosty a tajemníka úřadu 

- uzavření smluv o reklamě pro r. 2022 

- tvorba zpravodaje 1/2022 

- třetí nabídka ceny dle průzkumu trhu – lávka – 55mil bez DPH 

- Krizový štáb – tipy pro možnosti ubytování pro uprchlíky 

- jednáno s odhadcem nemovitostí, dohoda s vlastníkem o prohlídce objektu restaurace U 

Skalů, informace o ceně znaleckého posudku ve výši 35.750,- Kč bez DPH 
Usnesení č.:509/44-3/2022 
R MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.  

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

III 
Vlastní program 

 

1. Návrh smlouvy na „Opravu chodníku v ul. Danihelkova a M. Pujmanové“ v souladu 

s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek. 

2. Návrh Nařízení statutárního města Pardubice, kterým se vymezují oblasti, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich úseky užít k stání vozidla za cenu sjednanou.  

3. Návrh na ustavení pracovní skupiny. 
Usnesení č.:510/44-3/2022 

R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu. 
- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

1. Návrh smlouvy na „Opravu chodníku v ul. Danihelkova a M. Pujmanové“ v souladu 

s bodem III. čl. 4. Směrnice č. 15 - Zadávací řád veřejných zakázek 

Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD Zprávu uvedl a 

komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Rozprava: 

Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 
Usnesení č.:511/44-3/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje Smlouvu na „Opravu chodníku v ul. Danihelkova a M. 
Pujmanové“. 
                  -  pro: 5 

-  proti: 0 

-  zdrž: 0 
 

2. Návrh Nařízení statutárního města Pardubice, kterým se vymezují oblasti, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich úseky užít k stání vozidla za cenu sjednanou. Toto 
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nařízení by mělo v plném rozsahu nahradit dosavadní Nařízení statutárního města 

Pardubic č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích 

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 
Usnesení č.:512/44-3/2022 

Rada MO Pardubice VII nemá námitek. 
- pro: 5 
- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

3. Návrh na ustavení pracovní skupiny 

Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Jedná se o ustavení pracovní skupiny 

v souladu s usn. ZMO č. 154/17-3/2022. Navrhuje jako předsedu pracovní skupiny J. Rejdu, 

místostarostu MO Pardubice VII, F. Raise a J. Tomšů, členy RMO Pardubice VII, M. Černíka 

a Š. Fraňkovou, členy ZMO Pardubice VII a za občany ***** a *****. 
Usnesení č.:513/44-3/2022 
Rada MO Pardubice VII schvaluje členy pracovní skupiny. 

- pro: 5 

- proti: 0 
- zdrž: 0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.:514/44-3/2022 
R MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 
následovně: 

1) ***** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú. Ohrazenice. 

Zdůvodnění žadatele: umístění garáže 
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky. 
      - pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 
 

Diskuse, různé:  

V. Čapek – informace o plánovaném jednání starostů s vedením města ve věci pomoci Ukrajině, 

nabídka možností ubytovacích kapacit v rámci MO Pardubice VII 

J. Tomšů – žádost o seznam znalců na nemovitosti mimo Pardubice 

J. Rejda – žádost o umístění podpisového archu k petici Spalovna do LDN Rybitví 

R. Kalášek – účast hasičů na akci Ukliďme Česko, pozvánka na bazárek v Doubravicích dne 2. 

4. 2022 

F. Rais – otevřel diskusi na téma posouzení ceny objektu u Skalů (navrhuje druhý nezávislý 

posudek), dále zjištění stavebně-technického stavu s cenovým posouzením na nutné opravy – 

do diskuse se zapojili všichni členové RMO. 
 

Zapsala P. Žďárská 
 

 

Ověřitel zápisu: ……………………...    

 

 

Starosta MO:  .……………………….. 

 

 


