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 Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/477/2022/SEKR/Mt 
Ev. č.  992/2022 
Spis. zn. 143/2022 
 
 

Z á p i s 
ze 17. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice I, které se konalo dne 19. 1. 2022 od 16 hodin v zasedací 
místnosti MmP v mezipatře budovy U Divadla 828, Pardubice 

 
Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se 

v 16:03 h, Ivana Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, Roman 
Harmat, Mgr. Marie Hubálková, PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec – ON-
LINE, Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Mgr. Ondřej Šebek,  

Omluveni: Mgr. Vladimír Martinec, Bc. Alena Stehnová (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Zasedání zahájil Ondřej Šebek, místostarosta městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„místostarosta“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 
12 členů zastupitelstva. 
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Ondřej Šebek       (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Patrik Dospěl 
- Dominik Bečka       (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
- v 16:03 h se dostavil Jiří Čáslavka 

 
Na stůl zastupitelé obdrželi: 

- zápis ze 65. schůze RMO ze 10. ledna 2022 

- zápis ze 66. mimořádné schůze RMO ze 17. ledna 2022 

- doplněná pozvánka na 17. zasedání ZMO Pardubice I o bod č. 2 – Diskuse – byl zařazen 
jako bod č. 4 

- e-mail D. Bečky se stanoviskem Kontrolního výboru ZMO Pardubice I k výsledkům 
interního auditu M2/21 

 
Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
F. Sedlák – navrhnul bod č. 2 – Návrh na odvolání starostky MO Pardubice I 
D. Bečka – navrhnul bod č. 3 – odvolání Rady MO Pardubice I 
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Program 17. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice I 

(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 
 

1. Závěry auditu vyplývající ze Zprávy o vykonaném vnitřním auditu M2/21 
2. Návrh na odvolání starostky MO Pardubice I 
3. Návrh na odvolání Rady MO Pardubice I 
4. Diskuse 
 
Program 17. mimořádného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen    
         (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
- hlasování o přítomnosti hostů – primátora Martina Charváta a Věry Netolické (interní audit) 
PRO   13 
PROTI   0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Ověřovateli zápisu ze 17. mimořádného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli 
jmenováni:         - Jiří Čáslavka 

- Ivana Dolečková 
 
Zapisovatelkou zápisu ze 17. mimořádného zasedání byla jmenována Pavlína Stuchlíková. 
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1. 

Závěry auditu vyplývající ze Zprávy o vykonaném vnitřním auditu M2/21 
 

Předkladatel: Alena Stehnová – Ondřej Šebek 
 
- primátor Martin Charvát požádal paní Netolickou o informace o provedeném auditu 
- Věra Netolická informovala o zjištěních auditu 
- primátor: audit byl projednán se starostkou i tajemnicí 3.11.2021 a následně i s radními dne 

24.11.2021, kdy byla zpráva předána na městský obvod 
- Ondřej Šebek: většinou se jedná o procesní pochybení, nepovažují je za závažná, za Radu 

MO Pardubice I již přijali opatření k nápravě – např. zdůvodňování přímých zadání 
- tajemnice: za ÚMO již byla také přijata opatření dle doporučení auditu a dojde k revizi 

vnitřních směrnic 
- Dominik Bečka se vyjádřil za Kontrolní výbor – neshledali trestně právní jednání nebo riziko 

věcné škody 
 
Filip Sedlák 

- dotázal se proč, když byl audit hotov již 8. října, tak proč jeho předání zastupitelům trvalo 
tak dlouho, dále pokračoval hypotézou, jestli snaha zahrát audit do ztracena jak samotnou 
starostkou, tak i útvarem interního auditu nevznikla z toho, že audit nenašel žádné závažné 
pochybení na straně úřadu, ale našel pochybení na straně RMO 

- dotázal se paní Netolické, proč podávala žádost o informaci na tajemnici s dotazem, zda 
někomu ze zastupitelů již zprávu poskytla - co touto otázkou sledovala; paní Netolická 
uvedla, že neví proč tuto otázku vznášela 

- dále uvedl, že magistrát zneužívá judikáty, aby informace nemusel veřejnosti dávat - 
výmluva, že zprávu o auditu zastupitelům může předat teprve až bude tato zpráva 
projednána zastupiteli je zacyklení ve stylu slepice nebo vejce a je nesmyslná 

- uvedl, že krajský úřad mu dal za pravdu v odvolání proti odmítnutí vydání zprávy 
o vykonaném auditu - v návaznosti na to se ptal primátora, proč magistrátu stojí za to tajit 
informace před veřejností, proč musí trvat půl roku, než se občan domůže informace. 
Primátor odpověděl, že proces považuje za transparentní. 

- vyjádřil podivení, proč starostka najednou není na tak důležitém jednání, když to celé 
rozpoutá a uvedl, že pokud je někdo na tom zdravotně tak špatně, tak nechápe, že má 
v tomto dni náhlé zdravotní indispozice najednou tři e-maily ve schránce. Proto nevěří tomu, 
že je na tom starostka tak špatně. Navíc uvedl, že starostka říkala některým zastupitelům, 
že jí bylo doporučeno předstírat nemoc a vyhnout se tak jednání. 

 
Jiří Lejhanec 

- dotázal se radních, jestli s nimi paní starostka projednávala zadání auditu – O. Šebek uvedl, 
že měli pouze informaci, že paní starostka požádala primátora o provedení auditu, že s paní 
starostkou pouze řešil, jestli nebylo logické zadat audit již na začátku volebního období, a ne 
až po 3 letech, J. Menšík uvedl, že se dozvěděl až následně, že paní starostka zadala audit, 
M. Hubálková se také až následně od paní starostky dozvěděla, že zadala audit 

 
- v 17:18 h opustil jednací místnost F. Sedlák 

- Dominik Bečka navrhnul usnesení: 

Usnesení č. 137Z   17/01/22  (pro 12, proti 0, nehlasoval F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
u k l á d á 
Radě MO Pardubice I informovat Zastupitelstvo MO Pardubice I o přijatých nápravných 
opatřeních k závěrům zprávy o vykonaném interním auditu do 31. 3. 2022. 
 
  



4 

 

- v 17:26 h se vrátil do jednací místnosti F. Sedlák 
 
Usnesení č. 138Z   17/01/22  (pro 13, proti x, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
b e r e   n a   v ě d o m í 
závěry vyplývající ze Zprávy o vykonaném vnitřním auditu M2/21. 
 
 

2. 

Návrh na odvolání starostky MO Pardubice I 
 
Předkladatel: F. Sedlák 
 
- F. Sedlák navrhnul odvolání starostky 
- F. Sedlák navrhnul tajnou volbu, a to z důvodu, že to umožní i nespokojeným lidem z koalice 

schovat se za tuto tajnou volbu, dále uvedl, že věří, že všichni vidí, že starostka je 
nekompetentní k tomu, aby svůj úřad dále vykonávala a zpráva o vykonaném auditu její 
působení v úřadu jen podtrhla 

- Jiří Lejhanec oznámil, že se vzdává hlasování a volbu nebude napadat 

Hlasování o tajné volbě: 
PRO   8 
PROTI   5 (D. Bečka, O. Beran, J. Čáslavka, R. Harmat, J. Kotyk) 
ZDRŽEL SE  0 
 
- v 17:45 h odešla V. Netolická 
 
Ustavení Volební komise: 

- O. Šebek navrhnul J. Čáslavku, P. Dospěla, R. Harmata, přihlásil se i F. Sedlák 
 
Hlasování: 
PRO    13 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   0 
 
- byla vyhlášena 5 minut přestávka 
 
- předsedou byl jmenován Filip Sedlák 
 
- byly rozdány hlasovací lístky s návrhem na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
o d v o l á v á 
starostku MO Pardubice I. 
 
- uskutečnila se tajná volba 
 
Hlasování: 
PRO ODVOLÁNÍ   3 
PROTI ODVOLÁNÍ   6 
ZDRŽEL SE    3 
 
Návrh na odvolání nebyl přijat. 
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3. 

Návrh na odvolání Rady MO Pardubice I 
 

Předkladatel: Dominik Bečka 
 

- D. Bečka navrhnul veřejnou volbu 
- Jiří Lejhanec oznámil, že se vzdává hlasování a volbu nebude napadat 
- F. Sedlák uvedl, že odpovědnost za fungování RMO vidí na straně starostky, jakožto jediné 

uvolněné osoby a proto pro odvolání RMO nebude hlasovat, protože už toto projednávání je 
pro členy rady dostatečným upozorněním 

 
Hlasování o veřejné volbě: 
PRO   12 
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  0 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
o d v o l á v á 
Radu MO Pardubice I. 
 
Hlasování: 
PRO ODVOLÁNÍ 4 (D. Bečka, O. Beran, J. Čáslavka, J. Kotyk) 
PROTI ODVOLÁNÍ 6 (M. Drenko, I. Dolečková, P. Dospěl, M. Hubálková, J. Menšík, O. Šebek) 
ZDRŽEL SE  2 (R. Harmat, F. Sedlák) 
 
Návrh na odvolání nebyl přijat. 
 
 

- v 18:09 h odešel primátor 
4. 

Diskuse 
- na popud F. Sedláka se uskutečnila diskuse ohledně přímých zadání veřejných zakázek 

malého rozsahu na údržbu elektrozařízení firmě Procházka a dlaždičských prací firmě Lédl 

- paní L. Tobolková vysvětlila konkrétní důvody pro přímé zadání u těchto dvou zakázek 
 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:22 hodin, 
18. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 13. dubna 2022 od 16:00 h, 

v zasedací místnosti MmP v mezipatře budovy U Divadla 828, Pardubice. 
 
Zápis vyhotoven dne 19. 1. 2022 
Zpracovala: Pavlína Stuchlíková 
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 

………………………………………………………… 
Ondřej Šebek 

místostarosta městského obvodu Pardubice I 
Ověřovatelé: 
 
 
………………………................................            ……………………….................................. 
  Jiří Čáslavka       Ivana Dolečková 


