Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad MO Pardubice VI – OSSK
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis
z 47. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
konané dne 24.07.2017 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI
Přítomni: Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Daniel Křivka, Ing. František Socha, Ph.D.
Omluven: David Kopa
Hosté: Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI
Schůzi v 15:30 hod. zahájil a řídil starosta Petr Králíček, přivítal přítomné a navrhl rozšířit
program o zprávy č. 12 – Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
komunikací na Opočínku“ a č. 13 – Veřejná zakázka malého rozsahu – „Přechody pro chodce
na komunikaci I/2 – VO“. Takto rozšířený program byl schválen.
Program schůze:
I. Určení ověřovatele dnešního zápisu
II. Projednání předložených zpráv: 13
III. Informativní zprávy A-C
(4 pro)
I. Určení ověřovatele dnešního zápisu
Ověřovatelem zápisu 47. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen:
Daniel Křivka
II. Předložené zprávy:
1. Poskytnutí daru SDH Opočínek za pomoc při zajištění pro nové výsadby v roce 2017
Rozprava:
Starosta:
- navrhl stažení tohoto bodu
- STAŽENO
2. Žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
Usnesení R2017-837:
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků
p. p. č. 751/1, p. p. č. 117/4, p. p. č. 117/6, p. p. č. 117/11 a p. p. č. 117/8 v k. ú. Staré Čívice
ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice,
IČ:00274046, pro žadatele společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV Podmokly, Děčín, IČ:24729035, za účelem provozování stávajícího nadzemního
vedení NN.
(4 pro)
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3. Žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
Usnesení R2017-838:
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků
p. p. č. 693/1, p. p. č. 693/2 a p. p. č. 693/3 v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního
města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele
společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly,
Děčín, IČ:24729035, za účelem provozování stávajícího kabelového vedení VN.
(4 pro)
4. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. o zřízení věcného břemene
Usnesení R2017-839:
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků
p. p. č. 693/1, p. p. č. 693/2 a p. p. č. 693/3 v k. ú. Staré Čívice ve vlastnictví statutárního
města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, pro žadatele
společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice,
IČ:60108631, za účelem provozování stávajícího vodovodního potrubí a tlakové kanalizace.
(4 pro)
5. Žádost o změnu usnesení na odkup částí pozemků
Usnesení R2017-840:
Rada MO Pardubice VI:
a) ruší usnesení č. R2016-528 přijaté na 25. schůzi RMO Pardubice VI dne 16.05.2016,
b) ruší usnesení č. R2017-721 přijaté na 39. schůzi RMO Pardubice VI dne 06.02.2017,
c) souhlasí s odkupem části p. p. č. 235/2 o výměře 1 345 m2, části p. p. č. 236/1 o výměře
900 m2, části p. p. č. 238 o výměře 700 m2, části p. p. č. 750/28 o výměře 192 m2 a části
p. p. č. 235/5 o výměře 18 m2 v k. ú. Svítkov ve vlastnictví, do vlastnictví statutárního
města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, z důvodu
výstavby cyklostezky.
(4 pro)
6. Žádost o prodej spoluvlastnického podílu na pozemku
Usnesení R2017-841:
Rada MO Pardubice VI souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši 33/50 vzhledem
k celku na dílu „a“ a na dílu „b“ geometrickým plánem č. 466-86/2016 oddělených
z pozemku p. p. č. 121/15 o výměře 34 m2 v k. ú. Popkovice ve vlastnictví statutárního města
Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví.
(4 pro)
7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke spojenému územnímu
a stavebnímu řízení na akci „Přístavba skladovací haly a rozšíření manipulační
plochy areálu Panasonic, Pardubice – Staré Čívice, p.č. 716/68“
Usnesení R2017-842:
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci
ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Přístavba skladovací haly a rozšíření
manipulační plochy v areálu Panasonic, Pardubice – Staré Čívice, p. č. 716/68“ pro žadatele
podnikající fyzickou osobu Ivanu Votavovou, se sídlem Na Brázdách 6, 530 02 Pardubice –
Staročernsko, IČ:72956372.
(4 pro)
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8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu
a stavebnímu řízení na akci „Letní kuchyně na pozemku p.č. 514/23“
Usnesení R2017-843:
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci
ke sloučenému
územnímu
a stavebnímu
řízení
na
akci
„Letní
kuchyně
na pozemku p. č. 514/23“ pro žadatele podnikající fyzickou osobu Ing. Kláru Kopsovou
Neumeisterovou, se sídlem Na Hrázi 778, 530 03 Pardubice – Studánka, IČ:01277031.
(4 pro)
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas na akci
„Pardubice_Staré Čívice_454/3-knn-Horváth“
Usnesení R2017-844:
Rada MO Pardubice VI vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu
souhlasu na akci „Pardubice_Staré Čívice_454/3-knn-Horváth“ pro žadatele PEN – projekty
energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ:26011701.
(3 pro)
1 zdržel (p. Křivka)
10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI 2017“
Usnesení R2017-845:
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované
veřejné zakázky malého rozsahu „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI 2017“ a ukládá
Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací řízení.
(4 pro)
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna povrchu na dětském hřišti v Lánech na
Důlku“
Usnesení R2017-846:
Rada MO Pardubice VI souhlasí se zadávací dokumentací a vybranými subjekty připravované
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna povrchu na dětském hřišti v Lánech na Důlku“
a ukládá Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí zahájit zadávací
řízení.
(4 pro)
12. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce komunikací na
Opočínku“
Usnesení R2017-847:
Rada MO Pardubice VI:
a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním
předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat VZMR
„Rekonstrukce komunikací na Opočínku“ uchazeči EKO Servis Facility s. r. o.,
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ:28848039, za cenu 1.426.124,57 Kč
bez DPH.
b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění přílohy č. 3.
(4 pro)
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13. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Přechody pro chodce na komunikaci I_2 – VO“
Usnesení R2017-848:
Rady MO Pardubice VI:
a) rozhodla v souladu s vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád
veřejných zakázek, ve smyslu čl. 11 odst. 3, zadat veřejnou zakázku „Přechody pro
chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice - VO“ firmě EKO Servis Facility s.r.o.,
Chudenická 1059/30, Praha 10, Hostivař 102 00, IČ: 28848039, za nabídkovou cenu 409
696,00 Kč bez DPH,
b) ukládá OVVIDŽP uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 s tímto dodavatelem
(4 pro)

Další schůze Rady městského obvodu Pardubice VI se bude konat ve středu dne 28.08.2017
od 15:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice VI.
Schůze byla ukončena v 16:30 hodin.
Zpracoval: Tomáš Udržal
Zápis byl vyhotoven dne 28.07.2017, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
Ověřovatel zápisu: Daniel Křivka v.r.
Dne:
Petr Králíček v.r.
starosta MO Pardubice VI

Dne:
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