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

 

Zápis z 32. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala 
dne 3. 3. 2021 

Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.  

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

Omluveni: F. Rais, M. Kroutilová                                   

I 
Jmenování ověřitele zápisu z 32. schůze R MO, jmenování zapisovatele 

Zápis z 31. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 32. jednání R MO byl jmenován  

J. Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována P. Kořínková, pracovnice KÚ. 
 

II 
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu 

- Covid – opatření dle nařízení vlády, nemocnost zaměstnanců, zavřené knihovny, zavřená dětská 

hřiště a sportoviště, prodloužení termínu splatnosti poplatků do 30.6. 2021, výběry poplatků 

v místních částech prozatím zrušeny, nabídka ICE obálek pro seniory, hejtmanem kraje vyhlášen 

stav hromadného postižení osob, návštěvy jubilantů zastaveny. 

- Lávka – dohoda o postupu financování s městem ( usnesení zastupitelstev ) 

- Jednání s občany – dopravní obslužnost stavby Obora Doubravice – úklid vozovek, parkování a 

průjezdy nákladních vozidel – osloven investor, vjezd vozidel na cestě k Pohránovskému rybníku, 

výskyt hlodavců na Krétě. 

- Jednání s firmami – spolupráce, smlouvy o reklamě, aktuální dění. OC Globus, f. Keto-Diet, 

Kovošrot Jarý, darovací smlouva - Synthesia a.s – hřiště a sportoviště. 

- Zbrojnice Rosice – nový územní plán snad v dohlednu, žádosti o vyjádření k záměru stavby  

ČEZ, PLa a.s. 

- Zdvojkolejnění trati Pce – Stéblová – stavební povolení, probíhá kácení stromů. 

- Kontrola Kontrolního výboru ZMO. 

- Písemný požadavek p. Košťála o zařazení bodu do ZMO – ovocný sad Rosice – podrobnosti. 

- Účast na jednání pozemkové komise. 

- Spuštěna mobilní aplikace webu města. 

- Chystá se otevření zubní ordinace po paní doktorce Slaninové v Ohrazenicích. 

- Pasportizace parkovacích a vyhrazených parkovacích míst celého města. 

- Vyjádření k navrhované stavbě Bydlení v parku ( Tři sestry ) Trnová – řešeno i s městem – 

v rámci projektu je nová MŠ. 

Rozprava: 

Do rozpravy se zapojili všichni členové RMO 
Usnesení č.: 358/32-3/2021 

Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty, místostarosty a tajemníka na vědomí.  
- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Vlastní program  

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

2. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO po roce 2020 a další plán jejich rozvoje a 

údržby  

3. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2020 a projednání plánu činnosti 

JSDH na rok 2021 včetně harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH  

4. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pce VII za rok 2020 – konzultativní zpráva 

5. Informativní zpráva o provedené kontrole Kontrolního výboru ZMO Pce VII 

6. Žádost nájemce nebytového prostoru o slevu na nájemném    

7. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp.8 za účelem 

umístění telekomunikačního či obdobného zařízení  
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Usnesení č.: 359/32-3/2021 
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o bod R/1 – Novela 
Nařízení Statutárního města Pardubic, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb 
krematoria.  
      -     pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

1. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 
Zpracovala R. Hančová, vedoucí EO, předkládá: V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 
Usnesení č.: 360/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII souhlasí s 1. změnou rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2021 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit ji na nejbližším jednání 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení. 

- pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.: 0 
 

2. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO po roce 2020 a další plán jejich rozvoje a údržby  

Zpracovala V. Vojtišková, referent ŽPOD, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD 
 Usnesení č.: 361/32-3/2021 

Rada Městského obvodu Pardubice VII předloženou zprávu bere na vědomí. 
- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2020 a projednání plánu činnosti JSDH na 

rok 2021 včetně návrhu harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH v roce 2021 

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

Rozprava: 

R. Kalášek – dotaz na možnost zajištění odvozu seniorů na očkování proti onemocnění COVID-19 

Usnesení č.: 362/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII schvaluje plán činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městského 
obvodu Pardubice VII na rok 2021 a bere na vědomí návrh harmonogramu výplaty daru členům 
JSDH na rok 2021 a vyhodnocení činnosti JSDH v roce 2020. 

- pro:     4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

4. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII za rok 2020 konzultativní zpráva 
Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 363/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII zprávu projednala a doporučuje její předložení na jednání Zastupitelstva 
MO Pardubice VII 
     -      pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

5. Informativní zpráva o provedené kontrole Kontrolním výborem ZMO Pardubice VII 

Zpracovala P. Kořínková, pracovnice KÚ, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 364/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII doporučuje předložit zprávu na 12. jednání Zastupitelstva MO Pardubice 
VII 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

6. Žádost paní Husákové o slevu na nájemném 

Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO 

Usnesení č.: 365/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala žádost paní *****, IČO: 48631116, která má na základě 
smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 14.12.2007 pronajat prostor sloužící podnikání, 
který se nachází se v I. nadzemním podlaží budovy čp. 8 v části obce Pardubice – Doubravice, o 
poskytnutí slevy z nájmu. Roční nájemné v požadovaném období činilo bez DPH 67879,- Kč 
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+  14255,- DPH21%. Z důvodu ztíženého užívání pronajatého prostoru z důvodu opravy části 
stropu ze strany pronajímatele Rada MO Pardubice VII schvaluje  

1) poskytnutí jednorázové slevy na ročním nájemném ve výši 1 720,13Kč bez DPH + Kč 
361,23Kč DPH 21% 

2) uzavření dohody s nájemkyní o výše uvedeném v měsíci březnu 2021. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

7. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem části prostor v OD Doubravice čp. 8 za účelem umístění 

telekomunikačního či obdobného zařízení 

Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO 

Na ÚMO byla doručena pouze jedna obálka k vypsanému výběrovému řízení na nájem části prostor v OD 

Doubravice a tato obálka byla na jednání RMO otevřena. Nabídku podal dosavadní nájemce. 

Usnesení č.: 366/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na část 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 záměru schváleného usnesením Rady MO Pardubice VII č. 353/31-2/2021 dne 
10.02.2021   

a)  s panem/í ***** 
       se společností Megasphera, Milheimova 1284, 530 02 Pardubice IČ: 72940930, DIČ: 
7204182975   
b) za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc bez DPH, plátci DPH bude k nájemnému    

připočtena  DPH v platné výši, 
c) na dobu určitou 2 roky s tříměsíční výpovědní lhůtou 
d) k účelu: přívod a šíření signálu internetového připojení 
e) za podmínek 
- nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit jistotu ve výši trojnásobku 
sjednaného měsíčního nájemného k zajištění případných pohledávek pronajímatele (u plátců 
DPH ve výši trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného včetně DPH v platné výši) 
- provoz zařízení nesmí žádným způsobem rušit fungování obecního rozhlasu umístěného 
v objektu a užívání ostatních prostor objektu jejich oprávněnými uživateli.  
- vlastník prostor nebude po uzavření nájemní smlouvy omezen v dispozici s tou částí výše 
uvedených prostor, která nebude využita k instalaci, propojení a připojení telekomunikačního či 
obdobného zařízení a jeho technologických prvků, a nebude předmětem nájemní smlouvy, a 
naopak si vlastník prostor vyhrazuje právo přiměřeně spoluužívat část výše uvedených prostor, 
která bude předmětem nájemní smlouvy 
- nájemce je povinen předložit statický posudek a vyjádření Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje, popř. zajistit úpravy prostoru a případné schválení změny užívání stavby pro 
nový účel nájmu stavebním úřadem. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

R/1 – Návrh Nařízení Statutárního města Pardubic, kterým se stanoví maximální ceny některých 

služeb krematoria 
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII 

Usnesení č.: 367/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala předložený návrh Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny 
některých služeb krematoria a nemá připomínek. 
      -     pro:    4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 
 

Pozemky: 

Usnesení č.: 368/32-3/2021 
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)  

a rozhodla následovně: 
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1) *****, žádají o směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 554/2 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Trnová 

(ve vlastnictví žadatele) za část pozemku označeného jako p.p.č. 554/4 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Trnová 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zdůvodnění žádosti: V obnoveném katastrálním operátu došlo 

v r. 1999 ke zmenšení plochy u p.p.č. 554/2 o 31 m2. Jednalo se o plochu ve vozovce. Ve vozovce na p.p.č. 

554/2 zbývá 11 m2. Navrhujeme převést i tuto plochu do vlastnictví Magistrátu města Pardubic. Náhradou 

žádáme o trojúhelníkovou plochu chodníku o rozloze 16 m 2. Část na levé části chodníku.  

RMO Pardubice VII nesouhlasí se směnou pozemku, doporučuje odkoupení pozemku 
         -         pro:   4 

- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

2/ ***** žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 9 m2 v k.ú. 

Semtín.Zdůvodnění žadatele: Žádáme o prodej pozemku za účelem vybudování stavby doplňující stavbu 

k bydlení – zahradní domek pro uskladnění nářadí a kol. Zahradní domek bude rámové dřevěné konstrukce 

s půdorysnými rozměry 2,0 x 2,0 m a výškou hřebene střechy 2,2 m umístěný na ploše zpevněné zámkovou 

dlažbou 3,0 x 3,0 m. Odvodnění střešní krytiny bude zajištěno jejím sklonem do ocelového žlabu se svodem 

na předmětný pozemek. 

RMO Pardubice VII nesouhlasí s předloženou žádostí,  požaduje zachovat veřejnou zeleň  
- pro:    4 

- proti:  0  
- zdrž.:  0 

 

3/ ***** žádá o prodej nebo nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Semtín 

za účelem výstavby zahradního domku včetně zpevněné plochy. 

Zdůvodnění žadatele: Žádáme o pronájem části pozemku za účelem výstavby zahradního domku o velikosti 

3x2 m. Stavba zahradního domku bude dřevěná o max půdorysných rozměrech 2 x 3,13 m (zastavěná 

plocha 6,3 m2) se sedlovou střechou s výškou hřebene 2,10 m od upraveného terénu a umístěná na zpevněné 

ploše za zámkové dlažby. 

RMO Pardubice VII nesouhlasí s předloženou žádostí, požaduje zachovat veřejnou zeleň   
- pro:    4 
- proti:  0  

- zdrž.:  0 

 

Diskuse, různé: 

V. Čapek – info o veřejném projednání Regulačního plánu Rosice 

J. Tomšů – kontrola povrchu cyklostezky na nadjezdu Globus - Semtín 

J. Rejda – žádost o umístění stojanu na kola  u Svítkovského mostu a srovnání zeminy přilehlého prostoru 

J. Rejda – upozornění na vysokou rychlost aut při výjezdu z lesa do Doubravic 

Zapsala P. Kořínková 
 

 

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

 
 

 


