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

 

Zápis z 16. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 4.12. 2019 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, J. Tomšů, F. Rais      

Omluveni: R. Kalášek                                       

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 16. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 15. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 16. jednání R MO byl jmenován  

 J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

-  14.11. jednání s investorem u náměstkyně paní Dvořáčkové – napojení obchodní zóny Fáblovka na SV 

obchvat, požadavek MO VII a MO II 

- 15.11. žádost osady Květ – přístupová cesta 

- 20.11. projednání III. etapy výstavby kontejnerových stání na tříděný odpad – MmP 

- zahájení územního řízení – lávka Rosice 

- jednání s občany - dopravní situace ulic Pejchlova a U Prefy 

- 18.11. jednání s občany – stavba kontejner. stání ul. Školská 

- soupis tzv. „kulturních míst“ na výzvu náměstka Mazucha 

- 25.11. náměstkyně paní Dvořáčková a pan Turek – obchodní zóna Fáblovka 

- škola Svítání – vánoční jarmark a besídka 

- 26.11 audit hospodaření MO VII – bez nedostatků a chyb 

- náměstkyně paní Dvořáčková, pan Kvaš, starosta MO II – umístění přechodu pro chodce ul. Bělehradská  

- 27.11. jednání s občany – záměr odkupu pozemku v Ohrazenicích 

- rozsvícení vánočního stromu v Rosicích 

- 28.11. vánoční zpívání u stromu – ZŠ Ohrazenice 

- 29.11. zasazení vánočního stromu v Trnové 

- 2.12. předání hasičského auta JSDH 

- 3.12. předání studie dopravního řešení - obraciště autobusu Doubravice na OD MmP  

 

Usnesení č.: 178/16-12/2019 

Rada MO Pardubice VII schvaluje zprávu starosty.  
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0  
Rozprava: 

J. Tomšů – dotaz na zónu Fáblovka – odp. V. Čapek, ve věci napojení na SV obchvat se vede řada jednání 

(ŘSD, MmP, MO VII, MO II) 

III 
Vlastní program  

1. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII rok 2019 

2. Návrh rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2020 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2022 

4. Návrh termínů a obsahů jednání orgánů MO – rady a zastupitelstva – v roce 2020 

5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2019 (doplněno o částky, za které mělo být děláno a za které bylo děláno včetně vyčíslení 

úspor) 

6. Návrh činnosti výborů ZMO na rok 2020 – konzultativní zpráva  

7. Změna odpisového plánu MO Pardubice VII na rok 2019 

8. Dary k životnímu jubileu občanům MO Pardubice VII 

9. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4. Směrnice – Zadávací řád veřejných zakázek  
 

Usnesení č.: 179/16-12/2019 
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R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání s doplněním o bod R/1 – Žádost o zařazení 
bodu „Změna programu rozvoje MO Pardubice VII 2019-2022“ 

- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

             
1. Návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá V. Čapek, starosta MO, komentářem doplnila  

M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.  
 

Usnesení č.: 180/16-12/2019 
 

1. R MO Pardubice VII souhlasí se 4. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro 
rok 2019 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 
 

2. Rada MO Pardubice VII souhlasí s následujícím usnesením: 
 

Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 

 

Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o rozpočtových opatřeních bez omezení 
týkajících se účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných rozpočtů v příjmové 
i výdajové straně rozpočtu (úprava běžné rezervy rozpočtu) pro rok 2019. Povinností Rady MO 
Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližším jednání Zastupitelstva MO 

Pardubice VII. 
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
             
2. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
 

Usnesení č.: 181/16-12/2019 
1.  R MO Pardubice VII souhlasí s rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 

včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2020 dle tabulkové části předložené zprávy a 
ukládá předložit ho na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu ke schválení. 

 
2.  Rada MO Pardubice VII souhlasí s následujícími usneseními: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová 
opatření v následujícím rozsahu: 

 
a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 

prostředků mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami včetně běžné 
rezervy rozpočtu pro rok 2020, popřípadě přesunovat prostředky na nové výdajové 
položky při zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé rezervy rozpočtu 
podléhá schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. Celkový objem přesunů nesmí 
přesáhnout během roku 2020 částku Kč 1 000 000,--. Povinností Rady MO Pardubice 
VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu 
předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné 
položky Dotací ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu. Povinností Rady 
MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně 
rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

c) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách rozpočtu pro rok 2020 
z běžných do kapitálových výdajů a naopak. Povinností Rady MO Pardubice VII je 
podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro 
jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 
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Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými 
správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2020 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby. 
 
3. V případě neschválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2020 do konce roku 

2019 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria na období od 1.1.2020 
do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na  rok 2020 podle předložené zprávy 
a ukládá předložit je na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu. 
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2022 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá V. Čapek, starosta MO. 
 

Usnesení č.: 182/16-12/2019 

R MO Pardubice VII souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu Městského obvodu Pardubice 

VII do roku 2022 podle předložené zprávy a ukládá předložit ho na nejbližším jednání 

Zastupitelstva MO Pardubice VII ke schválení.    
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

4. Návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu Pardubice VII a Zastupitelstva 

Městského obvodu Pardubice VII v roce 2020 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.  

Usnesení č.: 183/16-12/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje návrh termínů a obsahů jednání Rady Městského obvodu 
Pardubice VII a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII v roce 2020.   

- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na 

rok 2019  

Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.  

Usnesení č.: 184/16-12/2019  
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.   

- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
-  

6. Návrh plánu činnosti výborů ZMO Pardubice VII na rok 2020 (konzultativní zpráva) 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládají předsedové jednotlivých výborů. 

Rozprava: 

V. Čapek – u KV navrhuje v textu vypustit Výbor pro místní části, používat správné označení úřadu 

Usnesení č.: 185/16-12/2019 
R MO Pardubice VII projednala plány činnosti výborů Zastupitelstva MO Pardubice VII tj. 
finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2020 a doporučuje předložit tuto zprávu 
Zastupitelstvu MO Pardubice VII ke schválení.   

- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

7. Změna Odpisového plánu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 

Zpracovala E. Zemková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.  

Usnesení č.: 186/16-12/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2019. 

- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 
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8. Dary k životnímu jubileu občanům MO Pardubice VII 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.  

Usnesení č.: 187/16-12/2019 
R MO Pardubice VII zprávu projednala a schvaluje ji v souladu s důvodovou zprávou. 

- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

9. Návrh smluv v souladu s bodem III. čl. 4 Směrnice č. 15 – Zadávací řád veřejných zakázek 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 

Usnesení č.: 188/16-12/2019 
R MO Pardubice VII schvaluje v režimu vertikální spolupráce zhotovitele Služby města Pardubic, 
a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 a s tím související Smlouvu o poskytování 
služeb č. O-MO VII 02/2020 na zajištění obsluhy a výsypu odpadkových nádob (košů) a Smlouvu 
o poskytování služeb č. O-MO VII 03/2020 na zajištění provádění sběru a likvidace psích 
exkrementů prostřednictvím speciálních košů umístěných na území MO Pardubice VII. 

- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

R/1 Žádost o zařazení bodu: „Změna programu rozvoje MO Pardubice VII 2019-2022“ 

Žádost doručená na ÚMO Pardubice VII členem ZMO Pardubice VII panem V. Košťálem.  

Usnesení č.: 189/16-12/2019 
R MO Pardubice VII předložený návrh projednala a souhlasí s jeho zařazením do programu 
nebližšího jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Pozemky: 

Usnesení č.: 190/16-12/2019 
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky)  
a rozhodla následovně: 
1/ Společnost NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČO 25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, žádá 

o výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín za účelem výstavby 

12 parkovacích míst a vjezdu na parkoviště v rámci akce „Pardubice, Semtín – Novostavba parkoviště pro 

zaměstnance FI. NAPA TRUCKS spol. s r.o.“, - odkoupení vybudovaných parkovacích míst a vjezdu na 

části pozemku označeného jako p.p.č. 210/4 o výměře 158 m2 v k.ú. Semtín, do vlastnictví statutárního 

města Pardubice.   

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

2/ Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 

předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 35/4, p.p.č. 37/3, vše v k.ú. Ohrazenice, v rozsahu geometrického plánu za účelem provozování 

stávající kanalizace DN 400, za cenu 1.000,- Kč bez DPH/pozemek. 

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek.  
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

3/ Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 

předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 200/26, p.p.č. 200/27, vše v k.ú. Ohrazenice, v rozsahu geometrického plánu, za účelem 

provozování stávajícího vodovodu PVC d 110, za cenu 1.000,- Kč bez DPH/pozemek. 

RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá námitek, upozorňuje na fakt, že již probíhá řízení o 

prodeji těchto pozemků soukromým vlastníkům. 
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

4/ ***** vlastník pozemku označeného jako p.p.č. 628 o výměře 8.564 m2 v k.ú. Trnová, žádá statutární 

město Pardubice  

o vyjádření, zda město využije předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád  
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v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch 

statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

RMO Pardubice VII doporučuje využití přednostního práva k nákupu pozemku vzhledem 

k možnému napojení na budoucí SV obchvat a ztotožňuje se s návrhem OHA. 
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

5/ *****vlastník pozemku označeného jako p.p.č. 630 o výměře 3.309 m2 v k.ú. Trnová, žádá statutární 

město Pardubice o vyjádření, zda město využije předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební řád v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve 

prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  

RMO Pardubice VII doporučuje využití přednostního práva k nákupu pozemku vzhledem 

k možnému napojení na budoucí SV obchvat a ztotožňuje se s návrhem OHA. 
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

6/ ***** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 147 m2 v k.ú. Rosice nad Labem.  

RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, pozemky doporučuje ponechat ve vlastnictví města 

Pardubice. 
- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – informoval o jednání s občany ohledně záměru prodeje pozemku v Ohrazenicích - RMO 

Pardubice VII s prodejem obecního pozemku nesouhlasí 

F. Rais – informace z jednání MK Ohrazenice, ul. Hradišťská (parkování aut), navrhuje požádat policii  

o častější dohled  

  

Zapsala T. Maršálková 

 

 

Ověřitel zápisu: ……………………...   Starosta MO: .……………………….. 


