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

Zápis z 50. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se
konala dne 31. 8. 2022
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, F. Rais, R. Kalášek, J. Tomšů
Omluveni: J. Rejda
Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 50. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 49. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 50. jednání R MO byla jmenována
J. Tomšů. Zapisovatelkou byla jmenována P. Žďárská, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty a tajemníka
- Jednání s občany – obslužné komunikace pro stavby, rušení nočního klidu v okolí restaurace
U Skalů, hluk z rychlostní komunikace I/37, stížnost na ilegální septik, žádosti o nájem
pozemků
- Urgence instalace radaru v ul. Hradišťská
- Jednání s primátorem, MpP, PČR, starosty MO, zástupci MmP a Ukrajinských občanů –
problematika cizinců v Pardubicích
- Pozemková komise RmP
- Kontrolní dny stavby Napojení komunikací u polikliniky Trnová
- Instalace dřevěných altánů v Rosicích a Ohrazenicích
- Jednání s ředitelem MpP
- Předání staveniště - rybníček v Ohrazenicích
Rozprava:
J. Tomšů – dotaz na obslužné komunikace, odp. V. Čapek – problémy při výstavbě RD
(sousedské spory)
R. Kalášek – dotaz na informace z pozemkové komise, odp. V. Čapek
Usnesení č.: 587/50-8/2022
R MO Pardubice VII zprávu starosty a tajemníka bere na vědomí.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0
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III
Vlastní program
Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2022
Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO
Pardubice VII na rok 2022
Vyhodnocení Programu rozvoje na období 2019 – 2022
Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2022
Aktualizace odpisového plánu na rok 2022
Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Odvodnění vozovky ul.
Poláčkova“
Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
„Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“
Výběr zhotovitele na VZMR: „Nákup sekacího traktoru s příslušenstvím Gianni Ferrari
Turbo 1“
Výběr zhotovitele na VZMR: „Pardubice, ul. J. Potůčka – dopravní řešení před
poliklinikou Trnová“
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Usnesení č.: 588/50-8/2022
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle předloženého návrhu s doplněním o bod
R/1 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

1. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2022
Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Rozprava:
F. Rais – plánované výdaje do konce roku 2022
Usnesení č.: 589/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII souhlasí s vyhodnocením plnění rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII za 1. pololetí 2022 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2022 a ukládá
předložit ho na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

2. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO

Pardubice VII na rok 2022
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.
Rozprava:
do rozpravy se zapojili všichni členové RMO.
Usnesení č.: 590/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
- pro: 3
- proti: 0
- zdrž: 1 (F. Rais)

3. Vyhodnocení Programu rozvoje na období 2019 – 2022
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII.
Usnesení č.: 591/50-8/2022
Rada Městského obvodu Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její schválení
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

4. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2022
Zpracovala P. Žďárská, pracovnice KÚ, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO
Usnesení č.: 592/50-8/2022
Rada Městského obvodu Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její předložení na
jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

5. Aktualizace odpisového plánu na rok 2022
Zpracovala E. Zemková, pracovnice KÚ, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO
Usnesení č.: 593/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2022.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

6.Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Odvodnění vozovky ul.
Poláčkova“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 594/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku: „Odvodnění vozovky ul. Poláčkova.“
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0
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7.Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
„Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 595/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: „Odvodnění vozovky ul. Poláčkova.“
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

8.Výběr zhotovitele na VZMR: „Nákup sekacího traktoru s příslušenstvím Gianni
Ferrari Turbo 1“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 596/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Nákup sekacího traktoru
s příslušenstvím – Gianni Ferrari Turbo“ firmu: KOBRA kovo s.r.o. Chaloupky 28, 503 11
Hradec Králové, IČO: 26014050.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

9.Výběr zhotovitele na VZMR: „Pardubice, ul. J. Potůčka – dopravní řešení před
poliklinikou Trnová“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí odboru ŽPOD.
Usnesení č.: 597/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Pardubice, ul. J. Potůčka
– dopravní řešení před poliklinikou Trnová“ firmu: MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533
52 Pardubice, IČO: 27523934.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

R/1 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
Zprávu uvedl V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Usnesení č.: 598/50-8/2022
Rada MO Pardubice VII nemá námitek k návrhu novely Obecně závazné vyhlášky o regulaci
provozování hazardních her.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 599/50-8/2022
R MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla
následovně:
1) Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,

Teplická 874/8, PSČ 40502, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného
břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 611 v k.ú. Rosice nad Labem, za účelem
uložení inž. sítě v rámci investiční akce „Pce, Rosice Chelčického, p.č. 611 knn“.Zdůvodnění
žadatele: Předpokládaný termín realizace 9/2022. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena
na dobu určitou 5 let. Na stavbu bude probíhat územní řízení. Jedná se o nové kabelové vedení
NN o celkové délce 8,4 m2.
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

2) Společnost Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka

568, PSČ 53352, nabízí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 646/1 o výměře 35 m2
v k.ú. Trnová, za cenu dle znaleckého posudku.
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0
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3) *****, nabízejí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 49/27 o výměře 145 m2 a část

pozemku označeného jako p.p.č. 49/15 o výměře cca 165 m2, vše v k.ú. Trnová, za cenu dle
znaleckého posudku.
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

4) ***** jako vlastníci pozemků označených jako st.p.č. 11 o výměře 506 m2, jehož součástí
je stavba č.p. 14, obč. vyb., p.p.č. 27/2 o výměře 716 m2 a p.p.č. 27/4 o výměře 137 m2, vše
v k.ú. Ohrazenice, žádají statutární město Pardubice o vzdání se předkupního práva, které bylo
zřízeno na základě odst. III kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené
dne 4. 1. 2007 a na základě odst. IV kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva
uzavřené dne 10. 12. 2007, u výše uvedených nemovitostí ve prospěch statutárního města
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.Zdůvodnění žadatele:
Žádáme o využití/nevyužití předkupního práva k uvedeným pozemkům a stavbě.
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0

5) ***** žádá o vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 v k.ú.

Ohrazenice se vzdušným přesahem okapu 250 mm na stavbě 5 garáží budovaných na pozemku
označeném jako st.p.č. 70/117 k.ú. Ohrazenice.
R MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 3
- proti: 1 (R. Kalášek)
- zdrž: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek – předložil nabídku firmy k výměně kotle ÚMO za 2 kotle s menším výkonem, které
se doplňují – RMO doporučuje nákup 2 kotlů
V. Čapek – informace k zápisu MK Rosice nad Labem na špatně provedenou rekonstrukci ul.
Prokopa Holého – kolaudace proběhla bez připomínek, průjezdnost u MŠ v ul. Prokopa Holého
MK navrhuje změnu dopravního značení, já navrhuji využít zeleného pásu ke zřízení
parkovacích míst
R. Kalášek – sportoviště Doubravice – utržené ocelové lanko v části k silnici + doplnění pásků
na síť, síť je poničená, žádost o zapískování hřišť v Doubravicích
Zapsala P. Žďárská
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta:………………………..
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