
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Zápis a usnesení 

 
z 21. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 27. června 2018 v salónku DK Dukla 

 

 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ladislav Doležal, Alice Paurová, Bc. Petr Dufek, Ing. Milan 

Randák, MUDr. Tomáš Rejda, Ing. Jiří Hájek, Ing. Petr Beneš, Ing. Petr Netolický – po část 

jednání, Ing. Jaroslav Kňava – po část jednání, Lic. Pavlína Mazuchová – po část jednání, Ing. 

Jiří Janoš – po část jednání.  

 

 

Omluveni: Evžen Erban, Ing. Jan Jedlička, Pavel Studnička, Ing. Petr Netolický – po část 

jednání, Ing. Jaroslav Kňava – po část jednání, Lic. Pavlína Mazuchová – po část jednání, Ing. 

Jiří Janoš – po část jednání.  

 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

Pro 9, zdržel se 0, proti 0 

 

 

I. 

Zahájení jednání 

   

Jednání zahájil starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi MUDr. Tomáše Rejdu, 

Ing. Milana Randáka a Alici Paurovou, ověřitele zápisu Ladislava Doležala a Bc. Petra Dufka, 

zapisovatelkou jednání Kateřinu Truhlářovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1.  Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V 

2.  Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2017 

3.  Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2018 

4. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 

5. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

Pro 9, zdržel se 0, proti 0 

 

 

III. 

Projednání předložených materiálů 

 

1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: pan starosta doplňuje zprávu. 

L. Doležal: 

- dotaz na jednání s ČP – p. starosta vysvětluje, o čem jednání bylo, 

- dotaz na projekt zóny 30 – p. starosta informuje o jednání s p. Kutílkem o projektu zóny 30 

na Višňovce a v Jesničánkách, 

Ing. J. Janoš – projekt zóna 30 – v čem není dokončeno jednání – p. starosta informuje o 

vrácení projektu k přepracování, nebezpečná místa, výhledové trojúhelníky apod., příští týden 

jednání s p. Bakajsou  - vedoucím odboru dopravy MmP, 

Ing. J. Hájek – dotaz na jednání s primátorem - o čem se jednalo – p. starosta informuje, že 

začala jednání ohledně vánoční výzdoby dle uloženého úkolu z minulého zastupitelstva, 

primátor města navrhuje schůzku se starosty k dalšímu jednání. Ing. J. Hájek vyjádřil obavu, 

aby se po volbách tato jednání stihla. P. starosta dále informuje o navýšení rozpočtu právě na 

tuto položku. 

Bc. P. Dufek – dotaz na jednání se společností LOM na letišti Pardubice, p. starosta informuje 

o záměru do budoucna vyměnit hlučná letadla za tišší a vymístit vrtulníky do Čáslavi. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 100/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od 

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 14. 3. 2018. 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2017 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Marcele Kotykové, vedoucí ekonomického 

odboru, k vysvětlení podrobností. 

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 101/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2017 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2017 bez výhrad; 



2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2017, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2017, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2017 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2017 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2018 a aktuálního rozpočtu 

sociálního fondu na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017, které jsou 

uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu 

finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem 

uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji 

schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání. 

Pro 11, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Marcele Kotykové, vedoucí ekonomického 

odboru, k vysvětlení podrobností. 

Diskuse:  

Ing. J. Hájek: 

- dotaz na čerpání peněz za dohody – vysvětluje ing. Kotyková, dále se dotazuje na nízké 

čerpání peněz na monitorovací stanici – odpovídá Ing Kotyková – obvod platí elektřinu a dále 

bude platit příspěvek na provoz až za první pololetí. 

- dotaz na inzerci a příjmy z ní za zpravodaj – pan starosta vysvětluje, že do května vyšlo 

jedno číslo. 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení k předložené zprávě.  

(usnesení č. 102/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  31. 12. 2017 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing Marcele Kotykové, vedoucí ekonomického 

odboru, k vysvětlení podrobností. 

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 103/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2017. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018Návrh 1. změny rozpočtu MO 

Pardubice V na r. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Marcele Kotykové, vedoucí ekonomického 

odboru, k vysvětlení podrobností. 

 



Diskuse:  

Ing. J. Hájek: 

- dotaz na položku PD Dražkovice – pan tajemník vysvětluje, že dvě etapy jsou hotové, třetí 

se zatím nemůže zadávat, neboť nejsou vykoupeny pozemky. Jednání s majiteli zatím vypadá 

jako bezvýchodné, pokud by se podařilo městu pozemky vykoupit, položka se do rozpočtu 

znovu může zařadit. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 104/2018 Z) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 2. změny 

rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a: 

1. schvaluje návrh 2. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 

uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu; 

2. schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO spočívající ve zvýšení rozpočtované částky 

na položce Počítačový kurz o 10 tis. Kč (upravený plán je uveden v závěru zprávy). 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 

 

 

IV. 

Různé 

 

Diskuse: 

A. Paurová: 

- dotaz i předložené informativní zprávě na výsadbu zeleně z prostředků letiště, zda by mohli 

občané nějakým způsobem ovlivnit lokality výsadby. Mgr. Šmaha informuje, že lokality byly 

vybrány na základě požadavků místních komisí i občanů. P. starosta informuje o problematice 

vůbec umístit takové množství zeleně. Mgr. Šmaha nabízí p. Paurové možnost návštěvy úřadu 

u paní Klátilové, aby jim ukázala, kde jsou lokality vytipované. P starosta přislíbil zpracování 

mapiček a rozeslání zastupitelům. 

L. Doležal: 

- dotaz na přechod u krematoria, zda by nešel udělat v komunikaci ostrůvek. P. starosta 

přislíbil prodiskutování tohoto návrhu na odboru dopravy magistrátu města. 

Ing. J. Hájek: 

- dotaz k ul. Na spravedlnosti - poukazuje na nevyhovující infrastrukturu vzhledem výstavbě, 

žádá o kontrolu pořádku v okolí staveb, čistota komunikací, kanalizací atd., zda následné 

čištění bude placeno z peněz MO. Pan starosta informuje, že v ul. B. V. Kunětické má firma 

vlastní uklízecí prostředky, dnes bylo čištění provedeno na základě žádosti investorů, nikoli 

MO.   

Bc. P. Dufek: 

- dotaz na příspěvek ředitele DPmP Ing. Pelikána na zastupitelstvu města - křižovatka Pražská 

a Teplého, zda je možné získat materiál k nahlédnutí. Odpovídá p starosta, materiály 

k dispozici na MO nemáme, předává slovo p Hájkovi, materiály byly k dispozici pouze 

zastupitelům města na zasedání dne 21. 6. 2018 – informuje o nevyhovujícím stavu 

křižovatky a její propustnosti vzhledem k hustotě dopravy, nemyslí si, že další světelná 

signalizace by byla řešením. Souhlasí p starosta, s tím, že až bude materiál k dispozici, MO si 

ho vyžádá. Bc. P Dufek oponuje, že další světelná signalizace bude vytvořena na křižovatce 

Teplého a Lexova, tedy by na 200 m byly 3x semafory, prosí o zajištění studie.  

Ing. M. Randák: 

- MK Dukla upozornila na propadlou kanalizační vpusť u MŠ – MŠ je města, propadlou 

vpusť musí řešit město,  



- dětská hřiště – pořízení odpadkových košů, které by byly kryté, neboť nyní ptáci vyhazují 

nepořádek z košů ven. Informuje Mgr. Šmaha, že koše jsou v jednání se SmP. 

Bc. P. Dufek: 

- dotaz na propady na ulici Jana Palacha - odpovídá p starosta – informuje o složitosti jednání 

s a.s. VAK a poskytování nepravdivých informací z jejich strany, nejen v této problematice, 

ale i například k plánované rekonstrukci ulice U Krematoria.  

Ing. J. Janoš: 

- dotaz na propady ve Wolkerově ulici - pan starosta odpovídá, že VAK je žádán od roku 

2015, bez jakékoliv reakce. 

Ing. J. Hájek:  

- žádá o doplnění informací pro VAK o dalších propadech kanalizace v ulici Na Spravedlnosti 

a B. V. Kunětické. 

Ing. P. Netolický: 

- dotaz na chodníky v ul. Na Záboří - odpovídá pan starosta, zakázka byla vysoutěžena 

realizace bude ještě v letošním roce, 

- dotaz na dopravní hřiště v lesoparku - pan starosta sděluje, že je v režii městské policie, 

upozorní ředitele MPP. 

MUDr. T. Rejda: 

- upozornění na vjezdy k ZŠ Staňkova z ul. ČSA - označení předností, informuje p. Dufek – 

minulý rok bylo změněno dopravní značení.  

Dále se do diskuse přihlásili zástupci z řad veřejnosti. 

Ing. M. Odehnal: 

- požaduje orientaci Pětky více do budoucna, dle jeho názoru je zde málo informací k tomu, 

co obvod připravuje, 

- dotazuje se, zda projekt zóna 30 splňuje veškerá zákonná kritéria - pan starosta odpovídá, že 

projektant byl měl vědět, co projektoval, vzhledem k tomu, že to prošlo i přes dopravní 

policii, mělo by být vše v pořádku. 

P. Škuliga: 

- dotazuje se, kým byl zpracován projekt zóna 30 – odpovídá pan starosta, že předpokládá, že 

pan Kutílek je kompetentní k projekci zóny 30, realizátorem této akce je statutární město, 

veškeré stížnosti by proto měly být směřovány na magistrát města Pardubic, odbor dopravy. 

Pan starosta vysvětluje, že na tomto projektu se pracuje již od roku 2014, nikdo do realizace 

nejevil zájem, nebyly jakékoliv připomínky. Ing. M. Odehnal reaguje, že z města odpověď 

nedostali. Do diskuse se zapojuje Ing. P. Netolický, poukazuje na přítomnost pana Odehnala 

na místní komisi, kde opět nebyly žádné námitky. Ing. M. Odehnal poukazuje na to, že je tato 

ulice nebezpečná, vzhledem ke změně dopravního značení, že lidé na toto nezareagovali. Pan 

starosta odpovídá - narážíme na zvykové jednání lidí, při každé změně se na toto narazí, Bc. 

P. Dufek souhlasí, poukazuje na křižovatku ČSA a Gorkého, kde bylo změněno dopravní 

značení před 10 lety a stále to někteří nezaznamenali, v této souvislosti navrhuje znovu 

informovat pomocí zpravodaje, nebo webových stránek. 

Ing. J. Janoš - poukazuje na jednání komise – jedním z výstupů je, že je potřeba prostor 

ohraničit značkami o změně dopravního značení, možnost vodorovného značení alespoň 

dočasného. Komise požadovala zapracování těchto možností do jednání s p. Bakajsou – 

nějaké návrhy řešení. Odpovídá pan starosta, že tyto návrhy zapracovány byly a podle nich by 

měl být přepracován samotný projekt. Ing. J. Hájek se vrací do minulosti, kdy arch. Jirsa 

přišel s nápadem zóny 30, poté do projektu vstoupil p. Kutílek. Pan starosta reaguje, že když 

nastoupil do funkce starosty, tak byl projekt již hotový, vč. Višňovky. Odbor dopravy MmP 

měl již v roce 2014 v rozpočtu města prostředky na realizaci projektu. Ing. Netolický se 

dotazuje, zda byly do projektu zapracovány připomínky z MK Jesničánky, na základě této 

připomínky navrhuje Ing. J. Hájek usnesení pro zastupitelstvo, aby pověřilo pana starostu 



doplněním všech připomínek a jejich zasláním na odbor dopravy magistrátu města a 

následnou kontrolou jejich zapracování. Pan starosta reaguje, že se nebrání tomuto usnesení, 

ale vzhledem ke svému vzdělání pedagoga a vzdělání Ing. Hájka – stavař a navíc zastupitel 

města by se tohoto úkolu nemohl chopit sám nebo ve spolupráci s ním. Reaguje MUDr. T. 

Rejda, že si neumí představit, jak bude starosta kontrolovat každou připomínku ze všech 

komisí. Ing. J. Hájek svůj návrh usnesení stahuje. 

Ing. P. Netolický poukazuje na to, že tyto návrhy se řeší více než 10 let, navrhuje spoluúčast 

jednání u vedoucího odboru dopravy MmP Ing. Bakajsy. 

P. Škuliga – žádá o zveřejnění aktuálního stavu projektu na www stránkách města, pan 

starosta požádá odbor dopravy o zveřejnění.  

 

 

 

Pardubice 27. června 2018 

 

 

Ověřitelé:          ...........................................                    .............................................                  

                                Ladislav Doležal       Bc. Petr Dufek                                                           

 

 

 

 

                                                              …........................................ 

                                                                       Jiří Rejda, DiS. 

                                                                starosta MO Pardubice V 


