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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

ze VIII. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 15.06.2020 od 17:00 hodin  

v sále objektu Opočínek č. p. 53 
 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

Martin Vencl, Mgr. Martin Kratochvíl, Ing. Ondřej Karas, Ing. Helena 

Dvořáčková, Robert Klčo, Daniel Křivka, Michael Schneider, Ing. Tomáš Pelikán, 

Ing. Jiří Doležal, CSc. 

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Miroslav Jirsa, Jiří Chmelík 

 

Zasedání zahájil pan PhDr. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

PhDr. Petr Králíček – předsedající, Ing. Ondřej Karas, Robert Klčo 

 

Hlasování: 13 pro 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Martin Vencl, Zdeněk Pešek 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Milan Hromádko, Mgr. Martin Kratochvíl 

 

Zapisovatelem byl určen: 

Hana Holasová 
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Starosta konstatoval, že zápisy ze VII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byly ověřeny, 

usnesení vyvěšena na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce. 

Navržený program byl schválen. 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního 

řádného zasedání ZMO Pardubice VI-předkladatel Petr Králíček 

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – 

předkladatel Robert Klčo 

3. Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2019 - předkladatel Jiří Doležal 

4. IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 - předkladatel Jiří Doležal 

5. Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem a SDH Staré Čívice o poskytnutí 

dotace z rozpočtu MO Pardubice VI – předkladatel Daniel Křivka 

6. Diskuse, beseda s občany 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Zápis ze zasedání: 

 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od sedmého řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava: 

p. Kratochvíl 

- dotazuje se na dopisy ze stavebního úřadu, o jaké objekty staveb se jedná 

Starosta 

- upřesňuje lokality-Kokešova ulice bez č.p., Sjezdová ulice, Přerovská ulice, stavby 

pravděpodobně nemají patřičná povolení ke stavbě  

p. Herák 

- stavební úřad provedl kontrolní prohlídky situace se bude dále řešit 

 

Usnesení Z2020-64: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:13 pro 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 

p. Klčo, předseda KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 
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Usnesení Z2020-65: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze svých 

schůzí, 

b) vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2016-103   Z2018-141   Z2019-55   

Z2020-60     Z2020-61  Z2020-62 

Z2020-63   

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č. 

Z2016-99     Z2019-43 Z2019-56  

 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Bod programu č. 3:  

Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2019 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2020-66: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) Bere na vědomí předloženou zprávu Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu 

Pardubice VI za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Statutárního města Pardubic za rok 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

b) bere na vědomí výsledek uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

Statutárního města Pardubic za rok 2019, 

c) souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice VI bez výhrad. 

 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Bod programu č. 4:  

IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2020 

p. Doležal, předseda FV uvedl tento bod programu 

 

Starosta seznámil členy zastupitelstva se změnami v rozpočtovém opatření vzhledem k nutnosti 

ušetřit 5,9 mil. Kč z rozpočtu obvodu   

 

Rozprava: 

Starosta  

- navrhuje dar ve výši 10 000,- Kč SDH Opočínek a 10 000,- Kč SDH Staré Čívice  

za mimořádné nasazení během bleskových povodní v neděli 14.6. 2020 a pondělí 15.6. 2020,  

p. Karas  

- dotazuje se, zda byla uvedena při převodu popkovické kapličky od Úřadu ve věcech 

majetkových podmínka mít v rozpočtu prostředky na případnou opravu 
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Starosta  

- konkrétní finanční podmínka nebyla stanovena, počítali jsme s cca 500 000,- Kč, tyto jsme 

museli vzhledem k restrikci rozpočtu kvůli koronaviru škrtnout,  

p. Socha  

- navrhuje ponechat na položce na kapličku 1 000,- Kč a 499 000,- Kč převést do rezervy, 

p. Kratochvíl 

- uvádí, že krácení rozpočtu o 5,9 mil. je pouze navrhovaná částka, pokud se finanční situace 

bude vyvíjet příznivěji, navrhl by finanční prostředky navýšit na kapličku přednostně 

Starosta  

- navrhl hlasovat dle návrhu č. 2) se těmito změnami: 

Navrhuji převést částku 15.000 Kč z kpt. 98 - všeobecná pokladní správa, položka  

rezerva rozpočtu-havarijní a krizová na kpt. 15 - životní prostředí, položka poskytnuté  

dary z důvodu odměny SDH Opočínek a Staré Čívice. 

p. Socha 

- navrhl hlasovat dle návrhu č. 2) se těmito změnami: 

            Navrhuji úpravu položky Kaplička v Popkovicích kpt. 11 – Hospodářství – 499 000,- 

           Kč a kpt. 98 – Všeobecná pokladní správa, položka rezerva rady – 22 500,- Kč. 

 

Usnesení Z2020-67:  

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 

2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s níže uvedenými změnami: 

 

Úprava položky Kaplička v Popkovicích kpt. 11 – Hospodářství – 499 000,- Kč a kpt. 98 – 

Všeobecná pokladní správa, položka rezerva rady – 22 500,- Kč. 

 

Převod částky 15.000 Kč z kpt. 98 - všeobecná pokladní správa, položka rezerva rozpočtu-

havarijní a krizová na kpt. 15 - životní prostředí, položka poskytnuté dary z důvodu odměny 

SDH Opočínek a Staré Čívice. 

 

Hlasování:12 pro 

                   1 zdržel se (p. Křivka) 

 

Bod programu č. 5: 

Žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem a SDH Staré Čívice o poskytnutí dotace 

z rozpočtu MO Pardubice VI  

p. Křivka uvedl tento bod programu 

 

Rozprava: 

p. Karas 

- dotazuje se na konkrétní částku, kterou obvod celkem přispěl na kostel 

Starosta 

- uvádí, že příspěvek na kostel proběhl za poslední dobu 3x, dohromady ve výši cca. 130 000,- 

Kč. 

p. Socha 

 - souhlasí s finanční podporou pro hasiče, příspěvek na kostel navrhnou na příští rok, 

momentální finanční situace není příznivá. Toto téma se probíralo na radě, kde se všichni 

radní na tomto kompromisu jednoznačně shodli  

p. Doležal 

- členové FV podpořili dary hasičům, shodují se na odložení finančního daru pro církvi 
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p. Kratochvíl 

- čte email, na jeho základě vznáší myšlenku, že by bylo vhodné podpořit stejnou částkou 

všechny SDH působící v obvodě 

p. Pelikán 

- na městě schvalovali dotace hasičům, upřesňuje, že je vše vázáno smlouvou, na jaký účel 

jsou peníze využity 

p. Křivka 

- tento rok jsou nákladnější opravy, čerpadlo je nutností. Dnes využili čerpadlo při povodních. 

SDH vždy žádalo dotace jen na akce – závody, dětské dny apod. Oprava čerpadla je již 

částečně zaplacena, zbytek bude doplacen z dotace  

p. Karas 

- proč SDH Staré Čívice nevyužili dotačního programu na městě, ptá se p. Pelikána, zda 

někdo nedostal dotaci při žádosti na městě 

p. Pelikán 

- rada města schvalovala 2 dotace. Pokud bude vypsaná další výzva, doporučuje tuto 

příležitost využít. 

Členka – SDH Opočínek 

- uvádí, že během zásahu při povodních se jim rozbilo čerpadlo 

p. Pešek 

- poukazuje na to, že vybavení SDH není využito pouze pro účely, za kterými jsou původně 

pořizovány-například hasičské závody, ale hlavně i v krizové situaci, jaká byla právě během 

víkendu. 

 

Usnesení Z2020-68: 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze 

strany člena rady městského obvodu Daniela Křivky podána informace o jeho poměru 

k projednávané věci. 

 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI projednalo předložené žádosti a schvaluje poskytnutí dotace 

pro SDH Staré Čívice ve výši 50 000,- Kč. Dotaci Římskokatolické farnosti Rosice 

nad Labem řešit v rozpočtech dalších let, které nebudou zatíženy mimořádnými restrikcemi. 

 

 

Hlasování:12 pro 

                   1 nehlasoval (p. Křivka) 

 

Socha – odchod 17:51 

 

Bod programu č. 6: 

Diskuse, beseda s občany 

 

Rozprava: 

Předsedkyně místní komise Opočínek 

- za místní komisi děkuje SDH Opočínek, starostovi a Úřadu Pardubice VI za pomoc při 

zatopení obce Opočínek. Dotazuje se paní Dvořáčkové na kanalizaci v Opočínku. Připomíná, 

že paní Dvořáčková slíbila navrhnout na městě dofinancování částky na prozatím nedotované 

větve kanalizace u finských domků a na hlavní silnici. 

p. Dvořáčková 

- uvádí, že na podzim odstoupila ze své funkce, investice má na starosti primátor Charvát. 

Dodává, že návrh do rozpočtu podala, peníze se v rozpočtu města neobjevily, ale vzhledem 
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k její současné situaci momentálně neumí odpovědět. 

p. Kratochvíl 

- ptá se na údajnou schůzku občanů z Opočínku, starosty a primátora stran dofinancování 

kanalizace  

Starosta 

- proběhla schůzka občanů s primátorem na MmP.  Dále vysvětluje rozpočet a uvádí, že se 

nadále shánějí finanční prostředky na druhou větev. V rozpočtu MO potřebná částka prozatím 

není. Není ani v rozpočtu města. Obvod počítá s financováním oprav komunikací po uložení 

kanalizace. 

Občan 

- vyžaduje podrobný zápis ze zasedání 

Starosta 

- uvádí, že dle jednacího řádu je vypracován stručný zápis, pokud kdokoliv žádá podrobně 

zveřejnit svůj příspěvek, musí jej předat písemně. 

Občan 

- uvádí svůj dotaz ohledně realizace kontejnerových stání u sokolovny. Byla sepsána petice, že 

sousední občané nesouhlasí s výstavbou kontejnerů na zvoleném místě, která byla doručena 

na městský obvod a stavební úřad MmP. Předkládá dopis starostovi. Dotazuje se, kdo 

zpracovával dokumentaci. Bojí se o pitnou vodu ve své studni. 

Starosta 

- uvedl, že někteří občané nebyli stavebním úřadem zařazeni jako dotčení stavbou, proto byli 

všichni okolní občané upozorněni městským obvodem a informováni o záměru ŽP MmP. 

Upřesňuje, že dokumentaci nezpracovává ani nezadává obvod, ale projektant oslovený 

městem.   

p. Dvořáčková 

- když byla ve funkci na městě, kontejnerová stání byla projektována nad zemí, proč se budou 

dávat do podzemí. 

Starosta 

- vysvětluje důvod přemístění kontejneru od prodejny Kubík – bude rekonstrukce prodejny, 

kontejnery jsou momentálně na pozemku pana Kubíka. Obvod navrhoval kontejnerová stání 

přesunout o cca 300 m dál – na Braneckou ulici ke garážím k lesu, kde je dostatek prostoru i 

pro nová parkovací stání, kde by kontejnery nikoho neobtěžovaly. Hlavní architekt měl jiný 

názor, jedná se o biokoridor, proto se na něm nesmí stavět. Hlavní architekt nabídl místo U 

Moruší – musely by se skácet stromy.  Proběhlo jednání na přemístění ke garážím, zde je 

problém se sousedními pozemky, kde občané mají zahrady a kontejnery nechtějí.  

Dále uvádí, že obvod ve věci byl pouze dotčený orgán. Pokud občanům vadí návrh, mohou 

podat námitky na stavební úřad a zadavateli ŽP MmP. Dále vyjadřuje porozumění občanům 

v této situaci. 

Občan 

- bojí se znehodnocení svého pozemku, poukazuje na zanedbanou kanalizaci.  

p. Kratochvíl 

- dotazuje se, kdo navrhl řešení podzemního kontejnerového stání, uvádí že obvod věděl, že na 

místě biokoridoru není možné stavět, obvod s tím měl počítat. 

Starosta 

– odkazuje se na město Pardubice, které zanedbalo komunikaci s občany. Dále město 

nepřizvalo občany jako účastníky řízení, což bylo chybné. Jakmile tato informace přišla na 

obvod, ten ihned upozornil občany. Obvod tedy dal na vědomí občanům, co Odbor životního 

prostředí MmP projektuje. Nesouhlasí s názorem, že není reálné vybudovat kontejnerové stání 

na již zmiňovaném biokoridoru U Moruší. Projektová dokumentace se řeší cca 4 roky. Město 

Pardubice mohlo dávno změnit vedení biokoridoru nebo zrušit nefunkční biokoridor. Vina je 

pouze na vedení města.  
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Občan 

- dotazuje se, kdo řešení (nadzemních kontejnerů) změnil v průběhu procesu (na podzemní)  

p. Dvořáčková 

- na tuto otázku se nedá odpovědět. Vše je na městě-odbor životního prostředí,  

vysvětluje občanům, že byli účastníci řízení, podali petici, ta byla předána na stavební úřad, 

ten musí připomínky vypořádat 

Člen SDH Opočínek 

- děkuje samosprávě a dobrovolníkům za pomoc při likvidaci povodňových škod. Poukazuje 

na nedokonalost vybavení hasičské zbrojnice. Líčí situaci při povodni. Jsou zde trativody, 

voda se všude valila. 20 let se v Opočínku nic vážného nestalo, trativody jsou ucpané, příkopy 

zanedbané. Ptá se na možnost pročištění kanálů, příkopů atd., aby se zabránilo těmto 

situacím. 

Starosta 

- toto již zmiňoval ve své úvodní zprávě. Prověřila nás tato kalamita. Musíme apelovat na 

vlastníky pozemků, aby si dali do pořádku svůj majetek – např. SUS a Povodí Labe bude 

žádat o nápravu, o zprůchodnění, ale i náš obvod musí do této problematiky investovat.  

p. Pešek 

- potvrzuje slova starosty a upozorňuje na problémy ve Starých Čívicích 

Občan 

- poukazuje na nedostatek ochranných pomůcek, nedostatečnou pomoc hasičů z města – prosí 

o dotace pro SDH Opočínek. Vše zvládli vlastními silami. Žádá o kompenzaci za náklady 

Starosta 

- odkazuje se na finanční příspěvek 10.000 Kč jako poděkování SDH. Obvod může dát další 

finance do rozpočtu na příští rok.  Dále je možnost zažádat město.  

Členka SDH 

- poukazuje na špatnou vybavenost hasičů – pořádají akce pro děti, dospělé, závody atd., 

vybrané částeky se snaží využít na vybavení, ale je to nedostatečné. Je těžké získat finance 

z města Pardubice. Je hodně jednotek, proto dostanou minimum fin. Příspěvků. 

p. Kratochvíl 

- doporučuje se obrátit na zastupitele města a náměstka Rychteckého 

p. Pešek 

- vyzývá zastupitele z velké radnice, aby více apelovali na zvýšení dotací na tyto menší 

záležitosti na úkor jiných „mega projektů“.  

Starosta 

- poukazuje na to, že vždy, když se něco podobného stane, bude situace stejná, na vše budeme 

sami, pomoct si budeme muset vlastními silami, proto bude nutné se na další nepředvídatelné 

situace připravit. Dále nabízí přistavení kontejnerů pro občany postižené povodněmi. 

 

 

Starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval přítomným 

za účast, pozval je na IX. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat v pondělí 

14.09.2020 v sále Siesta Rodinného Resortu ve Starých Čívicích a ukončil zasedání v 18:47 

hod. 
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Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 22.06.2020 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Milan Hromádko v.r. 

 

dne: 24.06.2020 

 

 

Mgr. Martin Kratochvíl v.r.  

 

dne: 24.06.2020 

 

 

 

 

dne: 24.06.2020                                  PhDr.Petr Králíček v.r. 

              starosta MO Pardubice VI 


