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

 

Zápis z 20. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 22.4. 2020 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Za ÚMO: M. Kroutilová  

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 20. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis ze 19. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 20. jednání R MO byla jmenována 

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

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- Nabídka jídel ze školní kuchyně ZŠ Ohrazenice 

- Informace SÚS Pk – květen – zahájení rekonstrukce ul. Ohrazenická (St. Hradiště) a Hradišťská 

- Nabídka roušek pro veřejnost – knihobudky a plastové nádoby v MO 

- Jednání s občany – stížnosti na kontejnerové stání ul. Fričova, propad ul. Ortenova 

- Videokonference s primátorem a starosty MO – nájmy pro předzahrádky, roušky, rozhlas 

Usnesení č.: 234/20-4/2020 

Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.  
- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0  
III 

Vlastní program  
1. Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za rok 2019 a plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2020 

2. Průběžná informace o stavu a fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice VII 

3. Stav objektů spravovaných městským obvodem a výnosy z objektů spravovaných MO Pardubice 

VII za období roku 2019 a předpoklad výnosů v roce 2020 

4. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2019 a plán výsadby na rok 2020 

5. Návrh obsahu Zpravodaje č. 2/2020 

6. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2020 

7. Informace o akcích organizovaných MO Pardubice VII a schválení věcných darů pro účastníky 

akce 

8. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Ohrazenice  

9. Smlouva o poskytování služeb VOK SmP, a.s. 
 

Usnesení č.: 235/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program s doplněním o bod R/1 – Výběr dodavatele na 
veřejnou zakázku: „Pronájem víceúčelového komunálního vozidla“, R/2 – Výběr dodavatele na 
veřejnou zakázku: „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice 
VII na rok 2020 a 2021“, R/3  Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 089/2017 na zhotovení 
projektové dokumentace na výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích 
nad Labem, R/4 – Rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2020 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

             
1/ Vyhodnocení údržby veřejné zeleně za rok 2019 a plán údržby zeleně v rámci MO na rok 2020 

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

Usnesení č.: 236/20-4/2020 
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje.  

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
   

2. Průběžná informace o stavu fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice VII 
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Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 

Usnesení č.: 237/20-4/2020 
R MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Stav objektů spravovaných městským obvodem a výnosy z objektů spravovaných MO Pardubice 

VII za období roku 2019 a předpoklad výnosů v roce 2020 

Zpracovali S. Gregarová, odd. EO, M. Hladík, odd. investic, předkládá R. Hančová, ved. EO a T. Vencl, 

ved. ŽPOD. 

Rozprava: 

V. Čapek – bude realizována oprava střechy OD v Doubravicích a rekonstrukce zasedací místnosti  

a sociálního zařízení v OD Ohrazenice 

Usnesení č.: 238/20-4/2020 
R MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu v předloženém znění.   

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

4. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2019 a plán výsadby na rok 2020 

Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. 

Usnesení č.: 239/20-4/2020 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

5. Návrh obsahu zpravodaje MO Pardubice VII č. 2/2020 

Zpracovala a předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 

Usnesení č.: 240/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh obsahu Zpravodaje MO Pardubice VII č. 2/2020.  
 pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

6. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2020 

Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO. 

Usnesení č.: 241/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.  

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

7. Informace o akcích organizovaných MO P VII a schválení věcných darů pro účastníky akcí 

Zpracovala P. Kořínková, kancelář úřadu, předkládá M. Kroutilová, tajemnice úřadu. 

Usnesení č.: 242/20-4/2020 
R MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu o akcích organizovaných MO Pardubice VII  
a schvaluje poskytnutí věcných darů v souladu s důvodovou zprávou. Akce proběhnou pouze za 
předpokladu uvolnění státního nařízení stavu nouze. 

- pro:    5 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

8. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Ohrazenice 

Zpracovala S. Gregarová, odd. EO, předkládá R. Hančová, ved. EO. 

Usnesení č.: 243/20-4/2020 
R MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě 
o nájmu bytu s panem ***** na nájem bytu č. 1, který se nachází v prvním nadzemním podlaží 
budovy čp. 42 v ulici Semtínská,  Pardubice - Ohrazenice, tak, že dojde k prodloužení doby nájmu 
o jeden rok, tj. do 16. 5. 2021. Aktuální výše nájemného činí 5.781,00 Kč měsíčně a zálohy na 
plnění spojená s užíváním bytu jsou stanoveny v souladu se zák. č. 67/2013. Složená jistota ve 
výši 15.900,00 Kč zůstane zachována. 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
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9. Smlouva o poskytnutí služeb VOK SmP, a.s. 

Zpráva byla stažena z programu jednání RMO. 

 

R/1 Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: „Pronájem víceúčelového komunálního vozidla“ 

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

Usnesení č.: 244/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje dodavatele veřejné zakázky: „Pronájem víceúčelového 
komunálního vozidla“ firmu ZEBRA GROUP, s.r.o., Týnská 1053/21, Staré město, 110 00  
Praha 1, IČ: 02864240. 

- pro:    5 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

R/2 Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: „Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů 

na území MO Pardubice VII na rok 2020 a 2021“ 

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

Usnesení č.: 245/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky: „Zahradnická péče a údržba 
vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2020 a 2021“ firmu Ing. Jan Novotný, 
Mezi Mosty 844, 530 03 Pardubice, IČ: 66813123. 

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

R/3 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 089/2017 na zhotovení projektové dokumentace na 

výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích nad Labem 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic, předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD. Uvedl V. Čapek – je projednáno 

s právní kanceláří. 

Usnesení č.: 246/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 089/2017.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

R/4 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 

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

Usnesení č.: 247/20-4/2020 
R MO Pardubice VII schvaluje přesun rozpočtových prostředků (rozpočtové opatření č. 4) ve výši 
Kč 80.000,-- na novou položku běžných výdajů kapitoly odboru kanceláře úřadu Řešení krizových 
situací z položky Běžná rezerva rozpočtu a ukládá podat informativní zprávu o tomto přesunu 
Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice VII při nejbližší změně rozpočtu.  

- pro:    5 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – informoval o nachystaném soupisu investic, které bychom v případě nutných úspor 

(v souvislosti s COVID 19) mohli odložit 

V. Čapek – informace k proběhlé Radě města Pardubic, projednání ohledně prominutí nájemného po dobu 

trvání nouzového stavu, novela OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

F. Rais – komunitní centrum, předložil návrh studie, výkonný výbor Sokola vyslovil předběžný souhlas s 

realizací, navrhuje zařadit do změny rozpočtu položku „přípravné práce a projekt Komunitního centra 

Rosice“, bližší informace k projektu budou podány na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice 

VII 

R. Kalášek – navrhuje posílit odvoz odpadů, odp. V. Čapek, dáme podnět na Služby města Pardubic 

J. Rejda – navrhuje upozornit rybářskou hlídku a policii na nepořádek po rybářích 

Zapsala T. Maršálková 

 

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


