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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII 

 
 

 

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu (dále jen Z MO) 
Pardubice VII, které se konalo dne 10.3.2021 

 
 

Jednání se uskutečnilo v sále restaurace Pod Věží v Doubravicích. 

Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 

Přítomno: 10 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO 

Omluveni: F. Rais, M. Prokůpek, J. Tomšů, J. Rychtecký, O. Kovařík  

 
I 

Zpráva ověřitelů z 11. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 11. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 12. zasedání Z MO 

byli jmenováni R. Kalášek, M. Černík.  Zapisovatelkou byla jmenována P. Kořínková, pracovnice 

KÚ. 
 

II 
Volba návrhové komise 

Návrh předložil V. Čapek, starosta MO PVII. Členy návrhové komise byli navrženi M. Fuchsa, V. 

Košťál 

Usnesení č.: 103/12-3/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise M. Fuchsu a V. Košťála. 

- pro:    10 
- proti:  0  

- zdrž.: 0 

III 
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 

VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 
Jednání s primátorem města - lávka, zbrojnice 

Jednání s f. VAK a.s – rekonstrukce řadu v ul. Poláčkova a Gen. Svobody 

Zemřel bývalý starosta MO pan Vratislav Vojtíšek 

Jednání s občany – nesouhlas s omezením tranzitní dopravy D11 - L. Bohdaneč, požadavek 

instalace úsekového radaru v ul. J. Potůčka 

13.1. jednání rady – přidělení dotací, investiční akce 2021, projektové studie veřejných přírodních 

ploch … 

Jednání s občany – zimní údržba, rychlost vozidel v ul. Semtínská, krádeže na hřbitově, propady 

komunikací 

Sjednocený postup při odtahu vozidel bez platné STK pro celé město 

Jednání se starostkou obce Rybitví – exhalace do ovzduší 

Přidány další kontejnery na papír a nově kontejnery na jedlé oleje 

10.2. jednání rady – výběr zhotovitele VZ – údržba zeleně 2021-22, odpisový plán majetku, 

nájemní smlouvy, novely vyhlášek města … 

Uzavření sponzorských smluv o reklamě 

Jednání s občany – dopravní obslužnost stavby v Doubravicích, vjezd vozidel k Pohránovskému 

rybníku, výskyt hlodavců Na Krétě 

Stavební povolení - zdvojkolejnění trati Pce – Stéblová – kácení stromů 

Spuštěna mobilní aplikace webu města 

V rámci navrhované stavby „Bydlení v parku“ Nová Trnová je i nová MŠ - vyjádření 

konzultováno s městem 

3.3. jednání rady – 1. změna rozpočtu, stav hřišť a sportovišť, činnost JSDH, činnost výborů ZMO, 

výběr nájemce nebyt. prostor v OD Doudravice … 
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Lávka – doplnění dalších dokumentů, probíhá stavební řízení, součinnost s městem – usnesení 

zastupitelstev a následné VŘ na zhotovitele 

Zbrojnice Rosice – vyjádření OHA – nový ÚP v dohlednu, sehnat předběžné souhlasy se stavbou 

od Povodí Labe, s.p a ČEZ, a.s. 

V hotelu Trim nově otevřena zubí ordinace po paní doktorce Slaninové. Paní doktorka Čmedlová 

v Rosicích přijímá registrace pro očkování Covid. 

Covid – chod úřadu dle nařízení vlády, zavřené jsou knihovny, sportoviště, prodloužené termíny 

splatnosti poplatků do 30.6.2021, stále nejsou možné návštěvy jubilantů, jednání komisí rady, 

výběry poplatků v místních částech zrušeny, nemocnost zaměstnanců MO. 
 

Usnesení č.: 104/12-3/2021 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    10 

- proti:  0  

- zdrž.:  0  

IV 
Vlastní program 

1. Návrh první změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 

2. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2020 

3. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 

4. Informativní zpráva o projektových studiích veřejných přírodních ploch 
 

Usnesení č.: 105/12-3/2021 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 12. jednání Z MO dle předloženého návrhu.  
     -      pro:     10 

- proti:   0  

- zdrž.:   0 
 

1. Návrh první změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 

Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu projednal 

a doporučuje ke schválení. 

Rozprava: 

V. Košťál – důvod převodu finančních prostředků do rozpočtu města, do rozpravy se zapojili V. Čapek, R. 

Kalášek, M. Černík 
 

Usnesení č.: 106/12-3/2021 
1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 1. změnu rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice VII pro rok 2021 podle tabulkové části předložené zprávy. 
2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle 

předložené zprávy. 
      -      pro:    9 

- proti:   0  

- zdrž.:   1 (V. Košťál) 
 

2. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2020 

Zpracovala P.Kořínková, pracovnice KÚ a předkládají M. Fuchsa a V. Košťál, předsedové jednotlivých 

výborů 

 

Usnesení č.: 107/12-3/2021 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII schvaluje vyhodnocení činnosti výborů 
ZMO Pardubice VII za rok 2020 

- pro:    10 
- proti:   0 

- zdrž.:  0 

 

3. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 

Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ a předkládá V. Košťál, předseda Kontrolního výboru s doplněním 

požadavku sjednocení vedení spisů 

Usnesení č.: 108/12-3/2021 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu 
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- pro:     10 
- proti:   0 

- zdrž.:   0 

 

4. Informativní zpráva o projektových studiích veřejných přírodních ploch 

Zpracoval T. Vencl, vedoucí ŽPOD a předkládá V. Čapek, starosta MO.  

Rozprava: 

V. Košťál – o akci by mělo být ZMO informováno a mělo by s ní souhlasit, na vybudování ovocného sadu 

jsou v obvodu MO Pardubice VII minimálně další čtyři parcely s možností realizace sadu – odp. T. Vencl 

vybrané místo má dobrou dostupnost, část navrhovaných pozemků má v pronájmu firma CZ Stavební 

Holding a.s. 
 

V. Košťál předkládá návrh usnesení 
 

Usnesení č.: 109/12-3/2021 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá odboru životního prostředí zjistit možnosti 
vybudování ovocného sadu na parcelách č. 131/28, 129/3, 420/61, 663, 33/15, 68/2 
v katastrálním území Trnová a č. 614/10 v katastrálním území Rosice nad Labem a 
výslednou zprávu předložit na příštím jednání zastupitelstva k posouzení. Do konečného 
rozhodnutí zastupitelstva pozastavit realizaci výsadby sadu. 

- pro:     3 (V. Košťál, M. Černík, R. Kalášek) 

- proti:  5 (V. Čapek, J. Rejda, M. Hladík, J. Bohucká, A. Holická) 
- zdrž.:  2 (m. Fuchsa, Š. Fraňková) 

 

Usnesení nebylo přijato. 
 

Návrhová komise předkládá původní znění usnesení 

Usnesení č.: 110/12-3/2021 
Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí 

- pro:     9 

- proti:   0 
- zdrž.:  1 (V. Košťál)) 

 

Diskuse: 

A. Holická – možnost rozšíření kontejnerového stání v Ohrazenicích v ul. Pohránovská 

V. Košťál – zpoplatnění parkoviště u Kauflandu, odp. V. Čapek - nemáme žádné informace o zpoplatnění 

V. Košťál – řešení problému křižovatky ul. G. Svobody a ul. Mánesova 

V. Košťál – žádá oslovit firmu, ohledně parkovacích míst elektrokol a koloběžek – do diskuse se zapojili 

V. Čapek, J. Rejda, Š. Fraňková 

 

Jednání ukončeno v 16,55 hod. Zapsala: P. Kořínková 

 

Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
               

Starosta MO: …………………………. 


