Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad MO Pardubice VI – OES
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis
z 42. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,
konané dne 03.05.2021 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI
Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha PhD., Milan Hromádko, Daniel
Křivka
Omluven:
Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI
Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta PhDr. Petr Králíček. Přivítal přítomné a navrhl rozšířit
program schůze o zprávu č. 15 „Návrh novely Obecně závazné vyhlášky statutárního města
Pardubic č. …/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku
kterou se mění Statut města Pardubic“. Takto rozšířený program byl schválen.
Program schůze:
I. Schválení zápisu z 41. 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
(5 pro)
I. Schválení zápisu z 41. řádné schůze Rady, určení ověřovatele dnešního zápisu
Zápis z 41. řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšena na úřední desce.
(5 pro)
Ověřovatelem zápisu z 42. schůze RMO Pardubice VI byl určen:
Zdeněk Pešek
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II. Předložené zprávy:
1. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „LIKVIDACE PLEVELŮ
ROSTOUCÍCH V CHODNÍCÍCH - 2021“
Usnesení R2021-541
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
„Likvidace plevelů rostoucích v chodnících - 2021“ uchazeči HORYS – STAV s. r. o., V
Zátiší 1063, 530 12 Pardubice, IČ: 07785992.
b) ukládá OIDŽP uzavřít rámcovou smlouvu ve znění Přílohy č. 3.
(5 pro)
2. Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚDRŽBA KEŘŮ ŘEZEM NA ÚZEMÍ MO
PARDUBICE VI - 2021“
Rozprava
p.Pešek – navrhuje hlasovat podle bodu 1.
Usnesení R2021-542
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací připravované veřejné zakázky malého
rozsahu „Údržba keřů řezem na území MO Pardubice VI - 2021“ a ukládá Odboru investic,
dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení.
(5 pro)
3. Úprava Zásad pro poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na
stavby kanalizačních přípojek k nemovitostem na území obce Opočínek a Lány na Důlku
Usnesení R2021-543
Rada MO Pardubice VI doporučuje Zastupitelstvu MO Pardubice VI schválit úpravu Zásad pro
poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na stavby kanalizačních přípojek
k nemovitostem na území obce Opočínek a Lány na Důlku v článku 3 odstavec 2.
(5 pro)
4. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem o poskytnutí dotace z rozpočtu MO
Pardubice VI na opravu nevyhovující elektroinstalace nemovité kulturní památky kostela
sv. Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku
Usnesení R2021-544
Rada MO Pardubice VI projednala předloženou žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad
Labem o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice VI na opravu elektroinstalace nemovité
kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku a rozhodnutí o poskytnutí
dotace odsouvá do doby po konečném vypořádání investiční akce Lávka pro pěší a cyklisty přes
Labe vedle "Rosického mostu".
(5 pro)
5. Návrh na vyřazení majetku
Usnesení R2021-545
Rada MO Pardubice VI schvaluje vyřazení nepoužitelného movitého majetku dle vnitřního
předpisu č. 17 – Zásady pro nakládání s majetkem Statutárního města Pardubice, který je svěřen
do správy MO Pardubice VI.
(5 pro)
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6. Změna znění nájemní smlouvy – Lány na Důlku – Vodafone Czech Republic
Usnesení R2021-546
Rada MO Pardubice VI
a) Souhlasí s vyjmutím textu „pokud provozovatel sítě elektronických komunikací je členem
koncernu Vodafone Group plc," z bodu 2. usnesení Rady města Pardubic č.
R/5178/2021, tzn., že čl. VI. odst. 3. nájemní smlouvy uzavřené se společností
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5 na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181
m2 v k.ú. Lány na Důlku, bude obsahovat tento text: „Nájemce je oprávněn umožnit na
předmětu nájmu umístění a provozování zařízení jiného provozovatele sítě
elektronických komunikací, a to po předchozím písemném oznámení pronajímateli“.
b) Souhlasí vyjmutí bodu 3. z usnesení č. R/5178/2021, týkajícího se doplnění výpovědních
důvodů o text "vznikne naléhavá potřeba pronajímatele z důvodu realizace výstavby či
jiného investičního záměru".
(5 pro)
7. Žádost o změnu nájemce pozemku st. p. č. 625 v k.ú. Popkovice
Usnesení R2021-547
Rada MO Pardubice VI
a) souhlasí se změnou nájemce pozemku ve vlastnictví statutárního města Pardubice
označeného jako st.p.č. 625 v k.ú. Popkovice o výměře 18 m2.
b) souhlasí se vzdáním se zákonného předkupního práva ke stavbě garáže ve vlastnictví
žadatele, stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 625 v k.ú. Popkovice ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice.
(5 pro)
8. Žádost společnosti IMPAR SUBLIMACE a.s. o prodej pozemku – změna zákresu
požadované části pozemku
Usnesení R2021-548
Rada MO Pardubice VI
a) Potvrzuje usnesení R2021-522 ze dne 22.03.2021.
b) Souhlasí se změnou zákresu společnosti IMPAR SUBLIMACE a.s., IČ: 06830927, se
sídlem Hradčanská 228, 530 06 Pardubice, požadované části pozemku označeného jako
p.p.č. 693/1 o výměře cca 3.500 m2 v k.ú. Staré Čívice.
(5 pro
9. Žádost společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. o výpůjčku pozemků a převod
výhyben v ul. Táborská
Usnesení R2021-549
1) Rada MO Pardubice VI ruší usnesení R2020-377 ze dne 22.6.2020.
2) Rada MO Pardubice VI
a) Souhlasí s výpůjčkou částí pozemků označených jako p. p. č. 22/2 o výměře 42 m2,
p. p. č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p. p. č. 164/4 o výměře 4 m2, p. p.
č. 164/7 o výměře 45 m2, p. p. č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, pro
společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s., se sídlem Kostelecká 879/59, 196 00
Praha, IČ:25917773, za účelem vybudování nových výhyben na stezce pro cyklisty a
chodce v ul. Táborská a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová.
b) Souhlasí s vynětím pozemků označených jako p. p. č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p. p. č.
164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského půdního fondu.
3

c) Souhlasí s bezplatným převodem nových výhyben na stezce pro cyklisty a chodce v
ul. Táborská a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová na částech pozemků
označených jako p. p. č. 22/2 o výměře 42 m2, p. p. č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú.
Popkovice, p. p. č. 164/4 o výměře 4 m2, p. p. č. 164/7 o výměře 45 m2, p. p. č.
164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, po kolaudaci, do vlastnictví Statutárního
města Pardubice.
(5 pro)
10. Nabídka Nadace pro rozvoj města Pardubic o prodej pozemků a dopravní a technické
infrastruktury
Rozprava
p.Socha – navrhuje hlasovat podle bodu 2.
Usnesení R2021-550
Rada MO Pardubice VI
a) nesouhlasí s odkoupením pozemků ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic,
IČ46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Statutárním městem
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, a to části
pozemků označených jako p.p.č. 633/1 o výměře 12.267 m2, p.p.č. 637/1 o výměře
21.232 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5.626 m2, pozemků označených jako p.p.č. 683/52
o výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54 o výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře 288 m2,
p.p.č. 688/5 o výměře 150 m2, p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 m2, p.p.č. 699/6 o výměře
366 m2, p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č. 699/8 o výměře 36 m2, p.p.č. 699/9 o
výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře 460 m2, p.p.č.
679/8 o výměře 210 m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2, p.p.č. 683/50 o výměře
10.479 m2, vše v k.ú. Svítkov, za cenu 1.000,- Kč+DPH, do doby, než bude vyřešena
následná údržba zeleně a komunikací na uvedených pozemcích.
b) souhlasí s odkoupením vybudované technické infrastruktury SO 100 komunikace a
zpevněné plochy, SO 400 – veřejné osvětlení, SO 300 splašková kanalizace, SO 310
čerpací stanice a výtlak, SO 320 dešťová kanalizace, SO 330 vodovodní řad ve
vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČ46495801, se sídlem Pernštýnské
náměstí 1, Pardubic, umístěné na částech pozemků označených jako p.p.č. 633/1,
p.p.č. 637/1, p.p.č. 683/51 a na pozemcích označených jako p.p.č. 683/52, p.p.č.
683/54, p.p.č. 684/2, p.p.č. 688/5, p.p.č. 690/1, p.p.č. 699/6, p.p.č. 699/7, p.p.č. 699/8,
p.p.č. 699/9, p.p.č. 634/2, p.p.č. 676/1, p.p.č. 679/8, p.p.č. 683/1, p.p.č. 683/50, vše v
k.ú. Svítkov, Statutárním městem Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské
náměstí 1, Pardubice, za cenu 1.000,- Kč+DPH,.
(5 pro)

11. Žádost o zřízení věcného břemene – VO, plynovod - Svítkov
Usnesení R2021-551
Rada MO Pardubice VI souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 207/30, p.p.č. 207/31, p.p.č. 207/49, p.p.č.
207/50, p.p.č. 207/103, vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, ve
prospěch žadatele, spočívajícího v umístění a provozování nově vybudovaného veřejného
osvětlení a plynovodu v rámci akce „dopravní napojení zástavby rodinnými domy a inženýrské
sítě (veřejné osvětlení a plynovod), Pardubice, Svítkov, K Besedě“.
(5 pro)

4

12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Staré
Čívice, p.č. 580/1,2,11-21 knn“
Usnesení R2021-552
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Staré Čívice, p.č. 580/1,2,11-21 knn“, pro žadatele ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupeného společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČ: 26011701, Arnošta z Pardubic
2835, 530 02 Pardubice.
(5 pro)
Vypustit
13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci „Pardubice,
Lány na Důlku, p.č. 979/9 knn“
Usnesení R2021-553
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní
souhlas na akci „Pardubice, Lány na Důlku, p.č. 979/9 knn“, pro žadatele ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupeného společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČ: 26011701, Arnošta z Pardubic
2835, 530 02 Pardubice.
(5 pro)
Vypustit
14. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na
akci „Novostavba RD na p.p.č. 687/7 a 687/8, k. ú. Svítkov“
Usnesení R2021-554
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné
územní a stavební řízení na akci „Novostavba RD na p.p.č. 687/7 a 687/8, k. ú. Svítkov“ pro
žadatele, za podmínky, že budou dodrženy odstupové vzdálenosti stavby v souladu se stavebním
zákonem a s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území a že nákladní vozidla
stavby o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny budou přijíždět a odjíždět po silnici č. III/32221.
(4 pro)
(1 se zdržel)
Vypustit
15. Návrh novely Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. …/2021, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně
závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012,
č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č.
5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019 a č. 5/2020 (dále jen „vyhláška“).
Usnesení R2021-555
Rada MO Pardubice VI souhlasí se změnami navrženými v návrhu novely OZV o č. 13/2006 o
veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009,
č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016,
č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019 a č.5/2020
(5 pro)
Vypustit

III. Informativní zprávy:
A. Informativní zprávy pro 42. schůzi RMO Pardubice VI
B. Průběh investičních akcí
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IV. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VI:
Rada schvaluje vypustit z evidence
Usnesení R2020-413 Usnesení R2020-458 Usnesení R2021-496
Usnesení R2021-497 Usnesení R2021-498 Usnesení R2021-525
Usnesení R2021-526 Usnesení R2021-527
Rada schvaluje vést v evidenci
Usnesení R2019-48
Usnesení R2020-255
Usnesení R2020-367 Usnesení R2020-381
Usnesení R2020-450 Usnesení R2021-482
Usnesení R2021-487 Usnesení R2021-488
Usnesení R2021-506 Usnesení R2021-513
Usnesení R2021-520 Usnesení R2021-521
Usnesení R2021-523 Usnesení R2021-538
Usnesení R2021-540

VI.

Usnesení R2020-304
Usnesení R2020-400
Usnesení R2021-483
Usnesení R2021-499
Usnesení R2021-519
Usnesení R2021-522
Usnesení R2021-539

Diskuse - různé:

Schůze byla ukončena v 16:45 hodin.
Zpracoval: Ing. Aleš Herák
Zápis byl vyhotoven dne 05.05.2021, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pešek v.r.

dne: 06.05.2021

dne: 06.05.2021
PhDr. Petr Králíček v.r.
starosta MO Pardubice VI
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