Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení a zápis
ze 7. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 11. března 2020 od 17.00 hod. v salonku DK Dukla
Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Filip Šťastný, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jaroslav
Kňava, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Martin Merhout,
Ing. Petr Netolický, Bc. Petra Prusáková, Karolina Štefková.
Omluven: Petr Hemský, Ing. Jiří Janoš.

Program:
I.
Zahájení jednání
II.
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále
III.
Projednání předložených materiálů
IV.
Různé
V.
Závěr
I.
Zahájení jednání
Jednání zahájil předsedající schůze starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi
Filipa Šťastného, Ing. Filipa Vařechu a Bc. Petru Prusákovou, ověřitele zápisu Martina
Merhouta a Ing. Jiřího Hájka, zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou, konstatoval, že je
přítomných 13 členů zastupitelstva, telefonicky omluveni dva – Ing. Jiří Janoš, Petr Hemský.
II.
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí
Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V
Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V
Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO
Pardubice V
4. Kontrola dokončených investičních akcí za rok 2019
5. Statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V
6. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2019
7. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020
8. Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V za r. 2019
9. Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2019
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
1.
2.
3.

Před vlastním projednáním předložených materiálů zastupitelstvo umožnilo vystoupit
předsedovi MK Višňovka panu Kaufmannovi, aby seznámil zastupitele se situací v parkování
na Višňovce:
dotazuje se na vnitroblok v ul. Čihákově, kde je zákaz vjezdu dopravních vozidel a je zde
zřízeno vyhrazené parkování pouze pro SVJ a to zdarma. Informuje členy zastupitelstva, že
toto opatření chtějí zavést i ostatní SVJ.
Dále se dotazuje na ulici Železničního Pluku, kde v úseku Devotyho – K Blahobytu je tato
ulice obousměrná a nutí tak parkovat vozidla na chodníku. Zóna 30 Višňovka počítá s tím, že
se namalují parkovací čáry, kde se může parkovat. Žádá o brzké zřízení. Pan starosta
odpovídá, že projekt zóna 30 Višňovka existuje, ale byl pozastaven od MmP kvůli změně
systému parkování v Pardubicích, kvůli této změně se vyřeší i parkování ve vnitroblocích. Co
se týká parkování na chodnících, tak to je bohužel na občanech. Nejde tomu ubránit, kontrolu
zajišťuje MP.
Na závěr pan starosta žádá pana Kaufmanna, aby zaslal připomínky v písemné podobě.

III.
Projednání předložených materiálů
1.
Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání
ZMO Pardubice V
Pan starosta uvádí zprávu a otevírá diskusi.
Ing. Vařecha se dotazuje na:
17.1. - jednání s Ing. Bakajsou (vedoucí OD MmP) - světelná křižovatka Teplého x Lexova,
pan starosta odpovídá, že projekt má v režii OMI MmP, realizace by měla být tento rok.
18.2. – jednání ve věci ulice Pod Břízkami – souvisí tento projekt s revitalizaci kasáren nebo
je kde o něco jiného? Pan starosta odpovídá, že tento projekt se týká samostatného řešení ul.
Pod Břízkami.
3.3. - jednání s primátorem na obvodu – co bylo účelem jednání – pan starosta odpovídá, že se
jednalo o možných investicích na obvodu, další jednání budou následovat.
Martin Merhout se dotazuje na:
21.1. - jednání o kompenzacích s LOM Praha – pan starosta odpovídá, že LOM zatím nemá
prostředky, byl pověřen radou města, aby s ředitelem LOM Praha pokračoval v jednáních.
29. 1. – jednání s náměstkem Ing. Kvašem – pan starosta odpovídá, že se jednalo o
kamerovém systému, příprava pokračuje, jsou vybrané sloupy veřejného osvětlení, které se
musí připravit na připojení, už je známá cenová nabídka.
18. 2. – jednání ve věci ul. Na Spravedlnosti u pana náměstka Kvaše a kolaudace
dokončeného bytového domu, pan starosta odpovídá - investor měl za úkol provést hlukové
studie u svého projektu, a v současné době se investor obává, že hlukovými zkoušky tento
projekt neprojde, z důvodu špatného povrchu dané komunikace. Na to reaguje pan Ing. Hájek,
že chyba investora to není., chyba je na straně města, které si mělo stanovit podmínky.
Ing. Hájek se dotazuje na:
14.1 - představení studie S.K. Neumanna Západ a Východ pana architekta Albrechta. Co si
pod touto studií má představit. Pan starosta odpoví, že je to pouze studie. Ing. Hájek
odpovídá, že studie jsou zásadní, mluvilo se o ní ve strategické komisi, žádá, aby zastupitelé
byli seznámeni s materiály a představou investora.
27.1. jednání s panem Ing. Kutílkem a náměstkem Ing. Kvašem - Zóna 30 Višňovka – pan
starosta odpovídá, momentálně je projekt pozastaven.

29.1. - projednávání studie S.K. Neumanna s náměstkem Kvašem – příjezdové body do
lokality. Starosta odpovídá, je to studie, do které zasahuji dotčené orgány.
18. 2. jednání s Ing. arch. Košařem – pan starosta odpovídá, že šlo o představení
k Masarykovým kasárnám. Pan Ing. Hájek informuje pana starostu, že již byly v minulosti
vypracovány studie pracovní skupinou k Masarykovým kasárnám, dotazuje se, zdali na
jednání s Ing. arch. Košařem a byla představena jeho studie - jde o původní nebo novou? Pan
starosta reaguje, že dřívější studie vypracována pracovní skupinou a je historicky stará. Ing.
Randák vstupuje do diskuze a navazuje na Ing. Hájka, že tato situace s ulicí S.K. Neumanna a
zastavením velké plochy bytových domů, by se měla důkladně sledovat.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 58/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od
posledního jednání ZMO Pardubice V dne 18. 12. 2019.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
2.
Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipovi Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru. Bez diskuse.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 59/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního
výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování:
94/2019 R – 104/2019 R.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
3.
Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V
o plnění přijatých usnesení ZMO Pardubice V
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru. Bez diskuse.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 60/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního
výboru ZMO Pardubice V a:
1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 48/2019 Z – 57/2019 Z.
2. následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 46/2019 Z,
47/2019 Z.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
4.
Kontrola dokončených investičních akcí za rok 2019
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru. Pan Ing. Vařecha informuje členy zastupitelstva, že kontrola plánu činnosti v roce
2019, byla dokončena v prvním kvartálu v roce 2020. Kontrolní výbor neshledal žádné chyby
v plánu činnosti investičních akcích.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.

(usnesení č. 61/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V
k 30. 11. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto
rozboru.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
5.
Statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru. Diskuse:
Ing. Milan Randák člen Kontrolní výboru, podal dotaz ohledně čl. 5 jednacího řádu - střet
zájmů. Střet zájmů se řešil na kontrolním výboru, kdy dle názoru Ing. Netolického je Ing.
Randák jako člen rady ve střetu zájmů, když má kontrolovat plnění usnesení rady. Pan
starosta předává slovo tajemníkovi úřadu, dle jeho názoru není Ing. Randák ve střetu zájmů.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 62/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předložený Statut a jednací řád
Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
6.
Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2019
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru, diskuse:
Ing. Hájek apeluje, aby se spíše šetřilo, než utrácelo.
Ing. Vařecha se dotazuje na údržbu mobiliáře v lesoparku Dukla, tato položka v rozpočtu
nebyla čerpána již 2 roky, z jakého důvodu se nečerpá, když je stav mobiliáře kritický.
Odpovídá Ing. Bc. Chuchlíková - mobiliář je až do konce tohoto roku v záruce, a proto se
musí jednat s firmou, která mobiliář zhotovila. Firma zaslala cenovou nabídku, která je
předběžné odhadnuta na cca 200 tis. Kč, bude se žádat radu o odsouhlasení této částky mimo
rámec směrnice a následné zadání opravy. Pan Ing. Kotyková doplňuje, že na tuto opravu
dostal MO Pardubice V finanční prostředky z města a byla na vyčleněná zvláštní položka.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 63/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V
k 31. 12. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto
rozboru.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
7.
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru, diskuse:
Ing. Hájek navazuje na připomínku k předchozí zprávě, že musíme být v investování rozumní,
i v čerpání na společenské akce, apeluje, aby se s penězi šetřilo.
Ing. Vařecha sed dotazuje na projekt Pump track. Oceňuje aktivitu, myslí si, že je to zajímavá
věc, kterou občané ocení, ale má připomínku k lokalitě, kde by měl projekt Pump track být
realizován, protože na danou lokalitu je vypracován projekt z roku 2012. V rámci tohoto

projektu je louka zasíťovaná a pokud se tam zrealizuje pump track, tak je možné, že se tento
projekt rozkouskuje. Piráti nemají nic proti tomuto záměru, ale nechtěli by, aby se stávající
projekt Stará plovárna nenarušil, a umístění Pump track tratě se posunul o trochu dále. Podal
návrh na nové usnesení. Pan starosta odpovídá, tento projekt se do dané lokality hodí a není
v rozporu s projektem Stará plovárna. Pan Ing. Kňava se dotazuje, zdali se bude k tomuto
projektu vyjadřovat město, jelikož v této lokalitě bude umístěné i griloviště. Ing. Hájek
reaguje na dotaz Ing. Kňavy, že město se bude vyjadřovat, ale nemělo by to mít vliv.
Doporučuje Ing. Vařechovi, aby zvážil svůj návrh usnesení, přijde mu totiž zbytečný.
Poté bylo hlasováno o usnesení, navrženém Ing. Vařechou.
(usnesení č. 64/2020 Z)
ZMO Pardubice V ukládá RMO Pardubice V revidovat umístění Pump tracku i design
použitého mobiliáře tak, aby bylo v souladu s projektem „Stará vojenská plovárna“ dle platné
projektové dokumentace.
Pro 2 (Ing. F. Vařecha, M. Merhout), zdržel se 4 (Ing. J. Kňava, Ing. J. Hájek, Ing. P.
Netolický, P. Studnička), proti 7
Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení.
(usnesení č. 65/2020 Z)
1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 1.
změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 1.
změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 uvedené v tabulkové
části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu.
2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice
V pravomoc provádět v nezbytných případech rozpočtová opatření u účelově přidělených
finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (kromě dotace
z ÚP, protože tato pravomoc již radě byla svěřena a je samostatně upravena v usnesení č.
53/2019 Z ze dne 18. 12. 2019). Tato rozpočtová opatření spočívají ve vytvoření nové
položky určené pro přidělený transfer v dotačních příjmech a v současném zvýšení
položky pro dotovanou akci ve výdajích nebo v přesunu z položky určené pro
předpokládaný transfer v nedaňových příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro
přidělený transfer v dotačních příjmech.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
8.
Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V za r. 2019
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru. Bez diskuze.
Poté bylo hlasováno o tomto navrženém usnesení.
(usnesení č. 66/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí výroční zprávu o činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V za r. 2019.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
9.
Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2019
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jiřímu Hájkovi, členovi strategické komise
(požádán tajemníkem úřadu o uvedení zprávy z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy
komise Bc. Petra Dufka), bez diskuse.

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení:
(usnesení č. 67/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů Programu
rozvoje MO Pardubice V za rok 2019 a souhlasí s doplněním bodu do čl. 1 Záměry města
Pardubice v městském obvodu Pardubice V v oblasti urbanismu, dopravy, příp. dalších
velkých investičních akcí - spoluúčast samosprávy městského obvodu Pardubice V, a to:
1/13 na všech úrovních podporovat vybudování jihozápadního obchvatu města Pardubic
Odpovídá: starosta, RMO, ZMO
Termín: trvale
Kontrolní termín: 31. 12 každoročně
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
IV.
Různé
Diskuze
Ing. Vařecha:
žádá o propagaci akce úklid v lesoparku, která se bude konat v rámci akce ukliďme Česko.
Žádá, aby se připojil i MO Pardubice V a sdílel tuto akci na FB. Starosta odpovídá, že tato
akce je již zveřejněna.
Dále se dotazuje na projektový zásobník, zdali je něco nového v projektovém zásobníku. Pan
starosta odpovídá, že je vše stále stejné.
Ing. Hájek:
dotazuje se na aktuální dění – šíření koronaviru, jakým způsobem bude pracovat MO
Pardubice V, potažmo v návaznosti na konání akcí, které bude MO Pardubice V pořádat.
Starosta předává slovo panu tajemníkovi. Pan tajemník odpovídá, že od pondělí 16. 3. 2020
bude omezen úřad pro veřejnost. Občané budou moci pouze využívat pokladnu a podatelnu
úřadu MO Pardubice. Komunikace s ostatními úředníky bude prostřednictvím emailu,
telefonicky, datové schránky nebo poštou. Výkon státní správy bude zajištěn individuálně.
K dispozici jsou na úřadě roušky a desinfekce. Starosta odpovídá na dotaz ohledně konání
společenských akcí, které jsou plánované. Momentálně čekáme na další informace. Uvidíme,
jak se dál bude dále postupovat, popř. tyto akce zrušíme. MP zrušila ode dneška přístup
veřejnosti na služebny.
F. Šťastný:
dotaz ke grilovištím - obává se vybudování dalších pěti grilovišť najednou. Domnívá se, že
občané nebudou mít velký zájem, pokud se griloviště vybudují najednou. Navrhuje, aby se
griloviště zřizovala postupně. Nejdříve zřídit jedno, a až se to osvědčí, tak následně přidávat
další. Dle jeho informací je zájem o griloviště Na Dubině již minimální Pan starosta děkuje
panu Šťastnému a zmiňuje, že ve Zpravodaji 5 se dotazujeme na tipy s lokalitami, kde by
mohli být griloviště vybudována. Pan starosta též děkuje panu Ing. Vařechovi za vytvoření
aplikace s interaktivní mapou, kde mohli přidávat občané svá vytipovaná místa. Po termínu,
kdy mohli občané zasílat své tipy, se sešel s Ing. Vařechou a Bc. Nadrchalem, kde se se shodli
na pěti návrzích, následně vybrali tři místa na území MO Pardubice V, v současné chvíli
budou rozeslány dopisy na dotčená SVJ. Pokud dotčená SVJ budou chtít zřídit griloviště, tak
je zřídíme na daném místě, pokud ne, budou oslovena další možná SVJ.
Ing. Kňava:
dotazuje se, kdy vychází další číslo Pardubické 5, pan starosta odpovídá, že další číslo
zpravodaje vychází 22. 3. 2020.
Ing. Netolický:
dotazuje se na studii ulice S.K. Neumana, kdy si myslí, že zastupitelé by měli být seznámeni
s touto studií. Pan starosta odpovídá, že do studie nemůže zasahovat, ale že nějaký návrh má,

není ale finální verze. Ing. Randák reaguje, že strategická komise shodila tuto studii ze stolu,
jelikož pan architekt Albrecht nedokázal obhájit dopravní obslužnost. Studie totiž spoléhala
na obchvat, který ještě není vybudována. Velké dopravní zatížení, prostupnost do města.
Myslí se, že 6 tis. nových obyvatel dané území nepohltí. Žádá, aby developer vybudoval
rekreační místo pro občany. Pan Erben zmiňuje, že developer si bude dělat co on chce, on je
totiž vlastník pozemků a město nad tímto projektem ztratí kontrolu. Dále vstupuje do diskuze
Ing. Vařecha – město by mělo mít možnosti, jak ovlivnit tento projekt. K věci se dále
vyjadřují Ing. Hájek, Ing. Randák, E. Erban, Bc. Nadrchal.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:15 hod.

Pardubice 11. 3. 2020

Ověřitelé:

...........................................
Martin Merhout

...............................................
Ing. Jiří Hájek

..........................................
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

