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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

Z á p i s 
z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 

které se konalo dne 11. 9. 2019 od 16 h 
v zasedací místnosti MmP v ul. Štrossova 

 
Přítomni: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Ivana Dolečková, Bc. Michal Drenko, Mgr. Marie 

Hubálková, Mgr. Vojtěch Jirsa, Ph.D., PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Ing. Jiří 
Lejhanec – dostavil se v 16:13 h, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav 
Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej Šebek  

Omluveni: Mgr. Jiří Čáslavka, Ing. Patrik Dospěl, Roman Harmat - dále jsou jména 
uváděna bez titulů 

Zasedání zahájila Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„starostka“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání 
přítomno 10 členů zastupitelstva.  
 

Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Alena Stehnová       (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Marie Hubálková       (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
- Vladimír Martinec       (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

Na stůl byly předloženy zprávy: 
- č. 1 - Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
- žádost o řešení zásobování provozoven na adrese Palackého třída 1929-1932, Pardubice 
- návrh na mimosoudní odškodnění – Jan Petera 
- sdělení tajemnice ÚMO Pardubice I k návrhu p. Petery 
- seznam schválených a zamítnutých žádostí o dotaci 
 
Hlasování o zařazení těchto materiálů na stůl do programu ZMO Pardubice: 
          (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 

Starostka navrhla doplnění a změnu pořadí v programu následovně: 
(během návrhu změny programu se dostavil v 16:13 h Ing. Jiří Lejhanec) 
 

Program 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 

1. Zřízení zpravodajského webu s názvem „www.pardubickajednicka.cz“ 
2. Žádost o řešení zásobování provozoven na adrese Palackého třída 1929-1932, Pardubice 
3. Zpráva starostky o činnosti – na stůl 
4. Regenerace panelového sídliště nábř. Závodu míru 
5. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019 
6. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 (Rozpočtové opatření č. 14) 
7. Návrh nové OZV, kterou se vydává Statut města Pardubic 
8. Kontrolní zpráva č. 4 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
9. Diskuze 
 
Program 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen    
       (pro 10, proti 0, zdrž. 1 – J. Lejhanec) 
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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření 
1 ověřovatele schválen (2 ověřovatel omluven – zápis podepsal). 
 
Ověřovateli zápisu z 5. zasedání ZMO Pardubice I byli jmenováni: 
- Ivana Dolečková 
- Ondřej Šebek 
 

Zapisovatelkou zápisu z 5. zasedání ZMO Pardubice I byla jmenována: 
- Hana Matuchová 
 
 

1. 

Zřízení zpravodajského webu s názvem „www.pardubickajednicka.cz“ 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

 
- vystoupení p. Bohumila Rouba  
- uskutečnila se diskuze k tomuto bodu 
- nyní název „www.pardubická1.cz“ – návrh ponechat „www.pardubickajednicka.cz“ 
 
Usnesení č. 40 Z   5/09/19 (pro 9, proti 1 /V. Jirsa/, zdrž. 1 /O. Beran/) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
a) zřízení zpravodajského webu s názvem „www.pardubickajednicka.cz“ (dále jen webu) 

z rozpočtu městského obvodu, 
b) za provoz webu zodpovídá starostka MO I Alena Stehnová, která pověří další osobu jeho 

aktualizací a řízením, 
c) web bude přístupný pro zveřejňování informací a názorů všem členům zastupitelstva bez 

rozdílu.  
 
 

2. 

Žádost o řešení zásobování provozoven na adrese Palackého třída 1929-1932, 
Pardubice 

 
- pan Marek Götz požádal o možnost přednést zastupitelům žádost skupiny majitelů a 

nájemců provozoven o řešení situace se zásobováním provozoven na Palackého třídě 
č. p. 1929-1932  

- uskutečnila se diskuze k tomuto bodu 
- panu Götzovi bylo doporučeno obrátit se s žádostí na ZmP 
 
 

3. 

Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

J. Menšík 
 dotaz na jednání se zástupci Magnum – jaký je stav k dnešnímu dni (jedná se o prostor 

tržnice před budovou Magnum) 
 H. Pechmanová přítomné seznámila se současnou situací 
 J. Lejhanec navrhnul, aby starostka vystoupila na příštím jednání ZmP a iniciovala 

jednání vedoucí k vrácení pozemku do majetku města 
J. Kotyk 
 doporučil, aby zastupitelé MO Pardubice I, kteří jsou členy ZmP, iniciovali jednání 

o zřízení tržnice na území městského obvodu 
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J. Lejhanec 
 požádal o zaslání materiálů (PD) k IDEONU všem zastupitelům (a do budoucna vždy 

u takovýchto větších akcií na území MO)     Z.: tajemnice 
V. Jirsa 
 požádal o zaslání projektové dokumentace na rekonstrukci ul. JUDr. Krpaty (v souladu 

s VAKem)         Z.: tajemnice 
 Bělobranské náměstí – návrh na usnesení: 
 
Usnesení č. 41 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
pověřuje starostku 

a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný 
odpad z prostoru Bělobranského náměstí, 

b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí, 

c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby 
jeho část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.). 

 
Usnesení č. 42 Z   5/09/19    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

4. 

Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

 
Usnesení č. 43 Z  5/09/19 (pro 8, proti 1 /V. Jirsa/, zdrž. 2 /J. Lejhanec, O. Beran/) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
1.   s c h v a l u j e 

a) 1. aktualizaci projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – 
III. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

b) 2. dofinancování Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště Závodu míru – 
III. etapa.“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních 
zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladu a plné výši nákladu neuznatelných, 

2.   u k l á d á 
požádat Státní fond rozvoje bydlení o poskytnutí finančních prostředků formou dotace při 
vyhlášení podzimního dotačního titulu v říjnu 2019. 

T: říjen 2019 
Z: starostka městského obvodu 

- po projednání tohoto bodu opustil zasedací místnost V. Jirsa 
 
 

5. 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019 
 
Zpravodaj: Marie Hubálková 

- - bez diskuze 
 
Usnesení č. 44 Z   5/09/19   (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
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vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2019 dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
- před projednáním bodu 6 se vrátil V. Jirsa 
 

6. 

Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
 
Zpravodaj: Marie Hubálková 

J. Menšík 
 navrhnul realizaci workoutového hřiště pouze za podpory města 

V. Jirsa 
 navrhnul, aby F. Sedlák byl přizván k projednávání pořízení workoutového hřiště 

 
Usnesení č. 45 Z   5/09/19   (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
3. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 (Rozpočtové opatření č. 14) dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

7. 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města 
Pardubic (dále též „Statut“) 

 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

- uskutečnila se diskuze k tomuto bodu 
 
- J. Kotyk navrhnul ukončit diskuzi: 

Hlasování:  (pro 7, proti 3 /V. Jirsa, O. Beran, O. Šebek/, zdrž. 1 /J. Kotyk/) 
 
Na návrh starostky STAŽENO – projedná se na mimořádném jednání ZMO Pardubice I 
dne 25. 9. 2019 
 
 

8. 

Kontrolní zpráva č. 4 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
 
Zpravodaj: Vojtěch Jirsa 

- odešel J. Lejhanec 

- bez diskuze 
 
Usnesení č. 44 Z   5/09/19   (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 4 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i 

usnesení č.:  
- volební období 2014 – 2018: 129Z 
- volební období 2018 – 2022: 30Z 
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3. vyřazuje z evidence 
usnesení č.: 
- volební období 2018 – 2022: 15Z, 32Z, 33Z, 34Z, 35Z, 36Z, 37Z, 38Z, 39Z. 

 
 

9. 
Diskuze 

 
O. Beran 
- dotaz na podání p. Petery 
- tajemnice podala vysvětlení 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin, 
6. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I se uskuteční 

ve středu 25. září 2019 od 16:00 h 
v zasedací místnosti OSPOD ve 3. patře budovy v ul. U Divadla 828 

 
Zápis vyhotoven dne 11. 9. 2019 
Zpracovala: Hana Matuchová 
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
  Ivana Dolečková     Ondřej Šebek 


