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

 
Zápis z 62. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 

dne 5.9. 2018 
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  
Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, J. Tomšů                                       Za ÚMO: M. Kroutilová 
Omluveni: J. Kolář   

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 62. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 61. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 62. jednání R MO byl jmenován  
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková. 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- jednání s firmou Poliklinika Trnová a nám. primátora p. Rychteckým – problematika uzavření 
komunikace do sídliště Nová Trnová 

- odeslána žádost o opravy a úpravy stožárů VO v Rosicích – SmP 
- jednání KV ZMO – kontrola zápisů a jejich evidence 
- odeslána k podpisu finální podoba smlouvy s účastníkem řízení – lávka Rosice  
- jednání s firmou PSN– představení stavebního záměru hospody U Skalů 
- účast na jednání pozemkové komise rady města 
- účast na zahájení školního roku – ZŠ Ohrazenice – přivítání prvňáčků 

Usnesení č.: 794/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

1. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2018 
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2018 
3. Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII“ schváleného na volební 

období 2015-2018 
4. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII 
5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice 

VII na rok 2018 
6. Návrh na zrušení výběrového řízení 
7. Návrh na odpis nedokončené investice 
8. Návrh zadávací dokumentace „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
9. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: 

„Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 

„Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
11. Zápis z provedené kontroly KV ZMO 
12. Prodloužení nájmu bytu č.2 v OD Ohrazenice 
13. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova“ 
14. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického“ 
15. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Výměna oken v OD Rosice nad Labem“ 
16. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Dodávka pracovního stroje – rideru Stiga“ 

 

Usnesení č.: 795/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání RMO s doplněním o bod R/1 
– Vypsání záměru na pronájem části nebytových prostor objektu Doubravice čp. 8.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 
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1. Návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava:  
V. Čapek – doplněno o náklady na volby do Zastupitelstva obce ve výši 50tis.Kč v souvislosti s navýšením 
odměn členům OkVK (navýšení se promítne v příjmové i výdajové části rozpočtu) 
Usnesení č.: 796/62-9/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII souhlasí s návrhem 4. změny rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 s doplněním dle rozpravy podle tabulkové 
části předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším jednání Zastupitelstva 
Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2018 
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO  a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 797/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII souhlasí se zprávou o vyhodnocení plnění rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII za 1. pololetí 2018 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2018 
a ukládá předložit ji na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice 
VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Vyhodnocení plnění „Programu rozvoje MO Pardubice VII“ schváleného na volební období  
2015-2018 
Zpracovala z podkladů pracovníků ÚMO M. Kroutilová, tajemnice MO. Předkládá a komentářem doplnil 
V. Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 798/62-9/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII projednala zhodnocení Programu rozvoje na léta 
2015-2018 v souladu s č.l. X, bod 3 za celé volební období a doporučuje jeho schválení 
Zastupitelstvu MO Pardubice VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2018 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Čapek.  
Usnesení č.: 799/62-9/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII projednala zprávu a doporučuje její schválení na 
nejbližším jednání ZMO Pardubice VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

5. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2018 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD.  
Usnesení č.: 800/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí a doporučuje její schválení 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 
6. Návrh na zrušení VZMR: „Zpevněné plochy z frézinku“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. odboru ŽPOD. Zprávu uvedl s komentářem 
V.Čapek, starosta MO. 
Usnesení č.: 801/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s navrhovaným zrušením VZMR „Zpevněné plochy 
z frézinku“. 

- pro:    4 
- proti:  0 
- zdrž.:  0 
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7. Návrh na odpis nedokončených investic: „Parkoviště před č.p. 55 v ul. Školská, Pardubice-
Ohrazenice“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.:802/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s navrhovaným odepsáním nedokončené investice dle 
předložené zprávy a ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na odepsání 
nedokončené investice na nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

8. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 803/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice“. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

9. Návrh dodavatelů pro obeslání k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště 
Doubravice“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 804/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek 
na veřejnou zakázku: „Multifunkční sportoviště Doubravice. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

10. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Multifunkční 
sportoviště Doubravice“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 805/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů pro posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku: Multifunkční sportoviště Doubravice. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

11. Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládá V. Koštál, předseda KV ZMO. 
Usnesení č.: 806/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její schválení ZMO Pardubice 
VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

12. Prodloužení nájmu bytu č.2 v OD Ohrazenice 
Zpracovala S. Gregarová, odd. ekonomické a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO. 
Usnesení č.: 807/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VI předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 
4 ke smlouvě o nájmu bytu s *** na nájem bytu č. * v  ul. Semtínská 42 v Pardubicích, 
která byla uzavřena na dobu určitou, a to do 3.11. 2015 do 2.5.2016, ve znění dodatků 
č.1, 2, a 3, kterými byla doba nájmu opakovaně prodloužena, naposledy do 2.11.2018 
tak, že dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 2.11. 2019. Aktuální výše 
nájemného činí 8.282,00 Kč měsíčně a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu jsou 
stanoveny v souladu se zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související 
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 
Složená jistota ve výši 24.000 Kč zůstane zachována.  

- pro:    4 
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- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

13. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova“  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. Uvedl V. Čapek a 
okomentoval J. Rejda 
Usnesení č.: 808/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce 
chodníku v ul. Salavcova“ firmu: TIMRA s.r.o., K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice, a to 
za podmínky, že ZMO Pardubice VII schválí navýšení uvedené položky v rozpočtu na rok 
2018 k pokrytí nabídkové ceny 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

14. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického“  
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. Uvedl V. Čapek a 
okomentoval J. Rejda 
Usnesení č.: 809/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce 
chodníku v ul. Chelčického“ firmu: TIMRA s.r.o., K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice, a to 
za podmínky, že ZMO Pardubice VII schválí navýšení uvedené položky v rozpočtu na rok 
2018 k pokrytí nabídkové ceny.  

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

15. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Výměna oken v OD Rosice nad Labem“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. Uvedl V. Čapek a 
okomentoval J. Rejda 
Usnesení č.: 810/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Výměna oken v OD 
Rosice nad Labem firmu: OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

16. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: „Dodávka pracovního stroje – rideru Stiga“ 
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. Uvedl V. Čapek a 
okomentoval J. Rejda 
Usnesení č.: 811/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Dodávka 
pracovního stroje – rideru Stiga“ firmu Kostelecký Pardubice s.r.o., K Hájovně 65, 530 02 
Pardubice, Spojil. 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/1 Vypsání záměru na pronájem části nebytových prostor objektu Doubravice čp.8 
Zpracovala S. Gregarová, odd. ekonomické a předkládá R. Hančová, ved. odboru EO. 
Rozprava:  
R. Kalášek – navrhuje oslovit firmy Edera, Fasport, Tlapnet 
Usnesení č.: 812/62-9/2018 
Rada Městského obvodu Pardubice VII předloženou zprávu projednala a: 

I. schvaluje záměr Městského obvodu Pardubice VII v souladu s ust. § 39 odst. 
1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronajmout 
část nebytových prostor, umístěných v III. 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, dle 
podmínek přiloženého návrhu s tím, že minimální nájemné stanovuje na 800,-
- Kč/měsíc + platná sazba DPH.  

II. ukládá ekonomickému odboru záměr uvedený v bode I. zveřejnit. 
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- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 
Usnesení č.: 813/62-9/2018 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
Společnost Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742, se sídlem Pardubice – Rosice, 
Školní náměstí 37, PSČ 53351, žádá o  
- výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 612/1 o výměře 116 m2, p.p.č. 612/2 o výměře 60 m2, 
vše v k.ú. Rosice nad Labem, za účelem vybudování přístupové komunikace k objektu č.p. 36 stojícím na 
pozemku označeném jako st. p. č. 17 v části obce Rosice v k. ú. Rosice nad Labem 
- odkoupení vybudované komunikace na částech pozemků označených jako p.p.č. 612/1 o výměře 116 m2, 
p.p.č. 612/2 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, do vlastnictví statutárního města Pardubice, po 
kolaudaci, za cenu 1.000,- Kč. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

2/ ***  žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 593/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Trnová. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

3/ *** jako spoluvlastníci budovy č.p. 78 – obč. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 86/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rosice nad Labem, nabízejí v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 
(vzájemné předkupní právo ke stavbě a k pozemku), statutárnímu městu Pardubice ke koupi budovu č.p. 
78 – obč. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 86/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rosice 
nad Labem za celkovou kupní cenu ve výši 5,000.000,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která 
je uložena ve složce žádosti a bude přílohou důvodové zprávy. 
RMO Pardubice VII doporučuje využít předkup. právo 
Usnesení č. 3 nebylo přijato 

- pro:    0 
- proti:  4 
- zdrž.:  0 

4/ Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 40502, žádá o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 324/11 a 
p.p.č.319/17, vše v k.ú. Rosice nad Labem v rozsahu geometrického plánu č.1750-209/2018, za účelem 
provozování stávající inženýrské sítě za cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek 

- pro:    4 
- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse: 
R. Kalášek – požaduje vyčištění „bazény“ 
R. Kalášek – informace o zaslání požadavku VAKU na termín odstranění propadu dešť. vpusti – odp.  
V. Čapek – již je zažádáno u SÚS Pk. – R. Kalášek – požaduje urgenci k odstranění této závady 
R. Kalášek – kontejner na sklo v Doubravicích je přeplněný – odp. V. Čapek - dohodnuto se SmP - častější 
výsyp (bude 1x za 14 dní) 
 
Jednání ukončeno v 17,10 hod. Zapsala T. Maršálková 
 
 
Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO:  ……………………….. 


