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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 53. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,  

konané dne 10.01.2022 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

 

Přítomni: Milan Hromádko, Daniel Křivka, Ing. František Socha PhD., Zdeněk Pešek 

 

Omluven: PhDr. Petr Králíček 

 

 

Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil místostarosta Zdeněk Pešek. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit 

program schůze o zprávu č. 15 „Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 

rozhodnutí na akci „Pce, Svítkov PA_0158 obnova knn, kvn“. Takto rozšířený program byl 

schválen. 

 

Program schůze: 

I. Schválení zápisu z 52. řádné schůze Rady MO Pardubice VI 

II. Projednání předložených zpráv: 1 – 15 

III. Informativní zprávy: A - B 

IV. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 

V. Diskuse - různé 

(4 pro) 

 

 

I. Schválení zápisu z 52. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu 

Zápis z 52. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce. 

(4 pro) 

 

Ověřovatelem zápisu z 53. schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

Daniel Křivka 
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II. Předložené zprávy:             

 

1. Žádosti o nájmy a o výpůjčku částí pozemku 
Usnesení R2022-685 

Rada MO Pardubice VI: 

a) souhlasí s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. 

Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, za účelem užívání pozemku pro rekreaci, 

pěstování rostlin, zásobní zahrada, 

b) souhlasí s nájmem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 120 m2 v k.ú. 

Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, za účelem za účelem užívání pozemku pro 

rekreaci - zahrada, pěstování zeleniny, 

c) souhlasí s výpůjčkou části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 250 m2 v k.ú. 

Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 

Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele, Pardubice, pouze za účelem údržby pozemku – 

sekání trávy. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

 
2. Žádost o odkup pozemku  
Usnesení R2022-686 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkupem pozemku označeného jako p.p.č. 183/19 o výměře 

152 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví žadatele, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, za cenu dle znaleckého 

posudku. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

 

3. Žádost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. o převod spoluvlastnického podílu pozemků 

formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
Usnesení R2022-687 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s převodem spoluvlastnických podílů pozemků ve výši 33/50 

vzhledem k celku pozemků: pozemky označené jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

jiná stavba, st p č. 897 o výměře 160 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 

930 o výměře 411 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., st.p.č. 931 o výměře 92 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., st.p.č. 932 o výměře 67 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 981 o výměře 669 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba, pozemky označené jako st.p č. 1019 o výměře 1.172 m2, st.p.č. 1020 o výměře 273 m2, 

st.p.č. 1021 o výměře 1.170 m2, st.p.č. 1022 o výměře 37 m2, st.p.č. 1023 o výměře 15 m2, st.p.č. 

1024 o výměře 15 m2, st.p.č. 1025 o výměře 19 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 

121/34 o výměře 68.545 m2 (dle geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/57), p.p.č. 

121/47 o výměře 262 m2 (dle geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/58), p.p.č. 121/44 o 

výměře 274 m2 (dle geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/59), p.p.č. 121/15 o výměře 

103.237 m2 (dle geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/55), p.p.č. 121/35 o výměře 

21.536 m2 (dle geometrického plánu č. 536-29/2021 p.p.č. 121/56), pozemky označené jako 

p.p.č. 121/36 o výměře 9.460 m2, p.p.č. 121/46 o výměře 99 m2, p.p.č. 121/38 o výměře 76 m2, 

vše v k.ú. Popkovice, do vlastnictví společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem 

Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ:48154938, a to formou nepeněžitého vkladu do 

základního kapitálu společnosti. 
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                                                                                                                                               (4 pro) 

 

4. Spalovna nebezpečného odpadu v k. ú. Rybitví  

Usnesení R2022-688 

Rada městského obvodu Pardubice VI v souvislosti s opětovnou snahou o zprovoznění spalovny 

nebezpečných odpadů v lokalitě Rybitví, nesouhlasí s výstavbou spalovny nebezpečného odpadu 

v k.ú. Rybitví společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., případně jiným 

podnikatelským subjektem, a to ve veřejných zájmech, kterými jsou eliminace možných 

nebezpečí, ochrana životního prostředí a zdraví občanů. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Lány na 

Důlku, p.č. 728/1,5,8 knn“  
Usnesení R2022-689 

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

souhlas na akci „Lány na Důlku, p.č. 728/1,5,8 knn“ pro žadatele PEN – projekty energetiky, 

s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701, že veškeré povrchy 

budou uvedeny do původního stavu. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Pce, 

Svítkov, Žižkova obnova knn, kvn“  
Usnesení R2022-690 

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

rozhodnutí na akci „Pce, Svítkov, Žižkova obnova knn, kvn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701, za 

podmínky, že nedojde k narušení krytu vozovky v ulici Josefa Poppera a že veškeré povrchy 

budou uvedeny do původního stavu. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci 

„Novostavba 2 x RD, zpevněné plochy, přípojky, domovní vedení sítí na poz. č. st. 150, 

627/29 (původní čísla pozemků), k. ú.: Staré Čívice, (pozemky dle GP č. 959 – 484/2021), 

nová čísla pozemků, poz. č. 1247, 627/250, 627/249, 627/29, k. ú.: Staré Čívice“ 

Usnesení R2022-691 

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

povolení na akci „Novostavba 2 x RD, zpevněné plochy, přípojky, domovní vedení sítí na poz. č. 

st. 150, 627/29 (původní čísla pozemků), k. ú.: Staré Čívice, (pozemky dle GP č. 959 – 

484/2021), nová čísla pozemků, poz. č. 1247, 627/250, 627/249, 627/29, k. ú.: Staré Čívice“ pro 

žadatele společnost A-Zet ateliér s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ:03777529. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 
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8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu  a stavebnímu 

řízení na akci „Rodinný dům - modulový“, včetně záměru kanalizační přípojky 
Usnesení R2022-692 

Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci ke sloučenému 

územnímu a stavebnímu řízení na akci „Rodinný dům - modulový“ na pozemku p. č. 320/6 v k. 

ú. Lány na Důlku a k záměru kanalizační přípojky, pro žadatele. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

9. Žádost o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Statutární město Pardubice 
Usnesení R2022-693 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě - umístěním a 

provozováním elektrického kabelu pro nasvícení přechodu pro chodce ve Svítkově umístěného 

na částech pozemků označených jako p.p.č. 1077/10 a p.p.č. 1077/3, vše v k.ú. Svítkov, ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívajícím v právu strpět umístění elektrického 

kabelu po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky 

za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí 

elektrického kabelu, ve prospěch statutárního města Pardubice, jako vlastníka inženýrské sítě a 

každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

10. Veřejná zakázka malého rozsahu: „PD K ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ 

ELEKTRÁRNY PRO BUDOVU MO PARDUBICE VI“ 

Usnesení R2022-694 

Rada MO Pardubice VI 

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

K ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO BUDOVU MO 

PARDUBICE VI“. 

b) ruší usnesení č. R2021-684 ze dne 20. 12. 2021. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

 

11. Veřejná zakázka malého rozsahu: „VODOVOD V ULICI JOSEFA POPPERA“ 
Rozprava 

- bylo navrženo hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2022-695 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Vodovod v ulici Josefa Poppera“ a ukládá Odboru investic, dopravy a životního 

prostředí zahájit zadávací řízení. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚDRŽBA KEŘŮ ŘEZEM NA ÚZEMÍ MO 

PARDUBICE VI - 2022“ 
Rozprava 

- bylo navrženo hlasovat podle bodu 1 

Usnesení R2022-696 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého 

rozsahu „Údržba keřů řezem na území MO Pardubice VI - 2022“ a ukládá Odboru investic, 

dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení. 

                                                                                                                                               (4 pro) 
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13. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „PLETÍ ZÁHONŮ NA ÚZEMÍ MO 

PARDUBICE VI - 2022“ 

Usnesení R2022-697 

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 

„PLETÍ ZÁHONŮ NA ÚZEMÍ MO PARDUBICE VI - 2022“ uchazeči DAVID HURT 

ÚDRŽBA ZELENĚ, Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice, IČ: 7610283318 

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

                                                                                                                                               (4 pro) 

 

14. Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, za rok 2021 

Usnesení R2022-698 

Rada MO Pardubice VI bere tuto informativní zprávu na vědomí. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

15. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Pce, 

Svítkov PA_0158 obnova knn, kvn“  
Usnesení R2022-699 

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

rozhodnutí na akci „Pce, Svítkov PA_0158 obnova knn, kvn“ pro žadatele PEN – projekty 

energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ:26011701, za 

podmínky, že v ulici K Pašti nedojde k narušení krytu vozovky a chodníků po jejich rekonstrukci 

a že veškeré povrchy v místě stavby budou uvedeny do původního stavu. 

                                                                                                                                               (4 pro) 

Vypustit 

 

III. Informativní zprávy: 

A. Informativní zprávy pro 53. schůzi RMO Pardubice VI 

B. Průběh investičních akcí 

 

 

 

 

  IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI: 

  Rada schvaluje vypustit z evidence 

Usnesení R2021-611     Usnesení R2021-620     Usnesení R2021-647 

Usnesení R2021-651     Usnesení R2021-652     Usnesení R2021-653 

Usnesení R2021-654     Usnesení R2021-656     Usnesení R2021-657 

Usnesení R2021-658     Usnesení R2021-659     Usnesení R2021-660 

Usnesení R2021-662     Usnesení R2021-663     Usnesení R2021-671 

Usnesení R2021-682     Usnesení R2021-683     Usnesení R2021-684  
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Rada schvaluje vést v evidenci 

Usnesení R2019-48       Usnesení R2020-304     Usnesení R2020-367 

Usnesení R2020-381     Usnesení R2021-488     Usnesení R2021-544 

Usnesení R2021-593     Usnesení R2021-601     Usnesení R2021-602                                                                          

Usnesení R2021-603     Usnesení R2021-613     Usnesení R2021-619 

Usnesení R2021-623     Usnesení R2021-630     Usnesení R2021-633 

Usnesení R2021-635     Usnesení R2021-636     Usnesení R2021-655 

Usnesení R2021-670     Usnesení R2021-677     Usnesení R2021-681 

 

VI. Diskuse - různé: 

 

Schůze byla ukončena v 16:35 hodin. 

 

Zpracoval:  Ing. Aleš Herák  

 

Zápis byl vyhotoven dne 12.01.2022, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu: Daniel Křivka v.r. 

 

dne: 12.01.2022 

 

 

dne: 12.01.2022 

                                                                                                       

 

Zdeněk Pešek v.r. 

místostarosta MO Pardubice VI 

                       

 


