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                                      Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 
 

z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 
 

konaného dne 29. října 2018 

v sále Penzionu Fajn ve Svítkově 

 

 

Přítomni: Miroslav Jirsa, Zdeněk Pešek, Jiří Chmelík, Martin Vencl, Robert Klčo, Michael 

Schneider, Mgr. Martin Kratochvíl, Milan Hromádko, Ing. Tomáš Pelikán 

(příchod 17:15 hod), Bc. Petr Králíček, Ing. Ondřej Karas, Ing. Helena 

Dvořáčková, Ing. Jiří Doležal, CSc., Ing. František Socha, Ph.D., Daniel Křivka 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Petra Vašíčková, referentka OSSK ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OSSK ÚMO Pardubice VI 

 

 

Před zahájením zasedání bylo všem členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení 

členem ZMO Pardubice VI podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů. 

 

Program I: 

Zahájení a určení předsedajícího 

 

Zasedání zahájil Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI v 17:00 hod, přivítal přítomné a 

seznámil je s výsledky voleb. Podle tradice předal řízení ustavující schůze nejstaršímu 

zastupiteli panu Miroslavu Jirsovi. Miroslav Jirsa poděkoval a následně předal předsednictví 

schůze zpět Petru Králíčkovi.  

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode dne 

uplynutí desetidenní lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Žádný návrh nebyl na soud podán. 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední 

desce ÚMO Pardubice VI. 

Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva. 

  

Program II: 

Složení slibu člena Zastupitelstva MO Pardubice VI 

 

Předsedající vyzval tajemníka pana Aleše Heráka, aby v souladu s § 69 odst. 2 zákona o 

obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající 

upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou 

má za následek zánik mandátu. 

Žádný přítomný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
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Program III: 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovateli zápisu byli určení: 

Milan Hromádko a František Socha 

 

Zapisovatelkou zápisu byla určena: 

Petra Vašíčková 

 

Program IV: 

Schválení programu zasedání 

Předsedající přečetl navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva a navrhl rozšíření 

programu o bod č. 6 Informativní zprávu – Místo pro přecházení přes I/2 u ul. U Bylanky. 

 

Bez rozpravy. 

 

1. Jednací řád ZMO Pardubice VI 

2. Volební řád ZMO Pardubice VI 

3. Ustavení volební komise 

4. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

a) určení počtu členů RMO Pardubice VI 

b) určení počtu místostarostů 

c) určení funkcí, které budou členové ZMO Pardubice VI vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

d) volba starosty MO Pardubice VI 

e) volba místostarosty (místostarostů) MO Pardubice VI 

f) volba dalších členů Rady MO Pardubice VI 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů finančního a kontrolního 

výboru 

a) volba předsedy finančního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

d) volba členů kontrolního výboru 

6. Informativní zpráva – Místo pro přecházení přes I/2 u ul. U Bylanky 

 

Hlasování: 14 pro 

 

Příchod p. Tomáše Pelikána (17:15 hod). 

 

Předsedající vyzval tajemníka Aleše Heráka, aby v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 

vyzval Tomáše Pelikána ke složení slibu. Tomáš Pelikán slib složil.  

 

Bod programu č. 1: 

Jednací řád ZMO Pardubice VI 

Předsedající uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

P. Karas  

- uvedl, že se jedná o neaktuální jednací řád z roku 2014, který jim byl předložen 

k připomínkování. Aktuální jednací řád je z roku 2015. Oba jednací řády předal k porovnání 

p. Králíčkovi.  
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P. Králíček 

 - navrhl 15 minutovou přestávku, pro dodání aktuálního jednacího řádu.  

 

P. Dvořáčková 

 - navrhla, aby byla na webu obvodu zveřejněna podepsaná verze jednacího a volebního řádu. 

 

Usnesení Z2018-1 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí vydaný Jednací řád ZMO Pardubice VI 

v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

Bod programu č. 2: 

Volební řád ZMO Pardubice VI 

Předsedající uvedl tento bod programu. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2018-2 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí vydaný Volební řád ZMO Pardubice VI 

ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

Bod programu č. 3: 

Ustavení volební komise 

Předsedající uvedl tento bod a vyzval volební strany k delegování zástupce do volební 

komise. Dále viz protokol volební komise. 

 

ODS                                  - Zdeněk Pešek 

Koalice pro Pardubice      - Martin Kratochvíl 

Pardubice pro lidi             - Martin Vencl 

Sdružení pro Pardubice    - Tomáš Pelikán 

Martin Kratochvíl se následně vzdal delegování. 

 

Usnesení Z2018-3 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI ustavuje volební komisi v tomto složení: 

Martin Vencl - předseda  

Tomáš Pelikán - člen 

Zdeněk Pešek - člen 

Hlasování: 15 pro 

 

Bod programu č. 4: 

Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady. 

Předsedající navrhl, aby hlasování proběhlo veřejnou volbou. 

 

Bez rozpravy: 

 

Hlasování: 15 pro 
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Bod programu č. 4 a): 

Určení počtu členů RMO Pardubice VI 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pětičlennou Radu MO Pardubice VI. 

 

Bez rozpravy. 

 

Usnesení Z2018-4 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI určuje zvolení pěti členů Rady MO Pardubice VI. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

Bod programu č. 4 b): 

Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 

 

Bez rozpravy. 

 

Usnesení Z2018-5 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI určuje zvolení jednoho místostarosty. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

Bod programu č. 4 c): 

Určení funkcí, které budou členové ZMO Pardubice VI vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 

§71 zákona o obcích. 

 

Bez rozpravy. 

 

Usnesení Z2018-6 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI stanovuje, že pro výkon funkce starosty MO Pardubice VI 

bude člen Zastupitelstva MO Pardubice VI dlouhodobě uvolněn. 

 

Hlasování: 15 pro 

 

Bod programu č. 4 d): 

Volba starosty MO Pardubice VI 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Dále viz 

protokol volební komise. 

Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska. 

Proběhlo představení kandidáta na starostu. 

 

ANO 2011                           - nenavrhuje 

PRO ŠESTKU                     - nenavrhuje 

ODS                                     - Petr Králíček 

Koalice pro Pardubice         - nenavrhuje 

Pardubice pro lidi                - Petr Králíček 

Sdružení pro Pardubice       - nenavrhuje 

KSČM                                  - Petr Králíček 
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Usnesení Z2018-7 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí starostou Městského obvodu Pardubice VI  Petra 

Králíčka. 

 

Hlasování: 10 pro 

3 proti Klčo, Chmelík, Dvořáčková 

2 se zdrželi Karas, Kratochvíl 

 

Bod programu č. 4 e): 

Volba místostarosty MO Pardubice VI 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Dále viz 

protokol volební komise. 

Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska. 

Proběhlo představení kandidáta na místostarostu. 

 

ANO 2011                              - nenavrhuje 

PRO ŠESTKU               - nenavrhuje 

ODS                               - Zdeněk Pešek 

Koalice pro Pardubice   - nenavrhuje 

Pardubice pro lidi                     - Zdeněk Pešek 

Sdružení pro Pardubice            - nenavrhuje 

KSČM                                      - Zdeněk Pešek 

 

Usnesení Z2018-8 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí místostarostou Městského obvodu Pardubice VI Zdeňka 

Peška. 

 

Hlasování: 10 pro 

0 proti  

5 se zdrželi Kratochvíl, Karas, Klčo, Dvořáčková, Chmelík 

 

Bod programu č. 4 f): 

Volba dalších členů Rady MO Pardubice VI 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na další členy Rady 

MO Pardubice VI.  

Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska a sdělil, 

že se bude hlasovat o každém navrženém kandidátovi zvlášť.  

Dále viz protokol volební komise. 

 

ANO 2011   - nenavrhuje 

PRO ŠESTKU  - nenavrhuje 

ODS    - nenavrhuje 

Koalice pro Pardubice - nenavrhuje 

Pardubice pro lidi   - František Socha, Daniel Křivka 

Sdružení pro Pardubice  - Milan Hromádko 

KSČM    - František Socha, Daniel Křivka, Milan Hromádko 

 

Navržený kandidát František Socha 

 

Hlasování: 10 pro 

0 proti  

5 se zdrželi Kratochvíl, Karas, Klčo, Chmelík, Dvořáčková  
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Navržený kandidát Daniel Křivka  

 

Hlasování: 10 pro 

0 proti  

5 se zdrželi Kratochvíl, Karas, Klčo, Chmelík, Dvořáčková 

 

Navržený kandidát Milan Hromádko  

 

Hlasování: 14 pro 

1 proti Kratochvíl 

0 se zdrželi  

 

Usnesení Z2018-9 
Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí dalšími členy Rady MO Pardubice VI Františka Sochu, 

Daniela Křivku a Milana Hromádku. 

 

Bod programu č. 5: 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní 

výbor. 
 

Bez rozpravy. 
 

Usnesení Z2018-10 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI zřizuje tříčlenný Finanční a Kontrolní výbor ZMO 

Pardubice VI. 

 

Hlasování:15 pro 

 

Bod programu č. 5 a): 

Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy FV. 

 

ANO 2011         - nenavrhuje 

PRO ŠESTKU   - nenavrhuje 

ODS     - Jiří Doležal 

Koalice pro Pardubice  - Jiří Doležal 

Pardubice pro lidi  - Jiří Doležal  

Sdružení pro Pardubice - nenavrhuje 

KSČM    - Jiří Doležal 

 

Bez rozpravy. 

 

Usnesení Z2018-11 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí předsedou Finančního výboru ZMO Pardubice VI 

Jiřího Doležala. 

 

Hlasování: 

13 pro 

0 proti  

2 se zdrželi Chmelík, Dvořáčková 
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Bod programu č. 5 b): 

Volba předsedy Kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy KV. 

Dále viz protokol volební komise. 

 

ANO 2011   - Robert Klčo 

PRO ŠESTKU   - nenavrhuje 

ODS     - nenavrhuje 

Koalice pro Pardubice  - Robert Klčo 

Pardubice pro lidi  - nenavrhuje  

Sdružení pro Pardubice - nenavrhuje 

KSČM    - Robert Klčo 

 

Bez rozpravy. 
 

Usnesení Z2018-12 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí předsedou Kontrolního výboru ZMO Pardubice VI 

Roberta Klča. 
 

Hlasování: 

15 pro 

0 proti  

0 se zdrželi  
 

Bod programu č. 5c): 

Volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy FV.  

Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.  

Dále viz protokol volební komise. 

 

ANO 2011       - Jiřina Klčová, byla nepřítomna, nebylo dodáno čestné prohlášení      

          se souhlasem s kandidaturou, návrh stažen 

PRO ŠESTKU         - nenavrhuje 

ODS           - nenavrhuje 

Koalice pro Pardubice      - Martin Kratochvíl 

Pardubice pro lidi         - Miroslav Jirsa 

Sdružení pro Pardubice     - nenavrhuje 

KSČM                               - Martin Kratochvíl 
 

Navržený kandidát Martin Kratochvíl  

 

Hlasování: 14 pro 

0 proti  

1 se zdržel Kratochvíl 

 

Navržený kandidát Miroslav Jirsa  

 

Hlasování: 13 pro 

0 proti  

2 se zdrželi Dvořáčková, Chmelík 
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Usnesení Z2018-13 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí členy Finanční výboru ZMO Pardubice VI Martina 

Kratochvíla a Miroslava Jirsu. 

 

Bod programu č. 5d): 

Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy KV.  

Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.  

Dále viz protokol volební komise. 

 

ANO 2011                      - Jiří Chmelík 

PRO ŠESTKU                         - Ondřej Karas  

ODS                  - nenavrhuje 

Koalice pro Pardubice              - Vladimír Pejchal 

Pardubice pro lidi                     - Milan Chmelař 

Sdružení pro Pardubice            - nenavrhuje 

KSČM                                      - Milan Chmelař 
 

Navržený kandidát Jiří Chmelík  

 

Hlasování: 10 pro 

0 proti  

5 se zdrželo Králíček, Vencl, Křivka, Socha, Jirsa 

 

Navržený kandidát Ondřej Karas  

 

Hlasování: 11 pro 

0 proti  

4 se zdrželi Kratochvíl, Jirsa, Klčo, Dvořáčková  

 

První dva kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou, a proto se o zbývajících kandidátech 

již nehlasovalo. 
 

Usnesení Z2018-14 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI volí členy Kontrolního výboru ZMO Pardubice VI Jiřího 

Chmelíka a Ondřeje Karase. 

 

Bod programu č. 6: 

Informativní zpráva – Místo pro přecházení přes I/2 u ul. U Bylanky 

 

Rozprava:  

Starosta  

- informoval přítomné o dopravní situaci v místě pro přecházení. Místo pro přecházení zde 

bylo zbudováno proto, aby bylo možné propojení Svítkova a Popkovic pro pěší a cyklisty a 

usnadnilo překonání hlavní silnice. Toto spojení pro pěší funguje poměrně dobře. 

Uvědomujeme si však vzniklou situaci, kdy především za snížené viditelnosti je tento 

ostrůvek problematický. Proto jsme již 27.9. kontaktovali Policii ČR, aby jako orgán 

vyjadřující se k bezpečnosti a plynulosti dopravy zkontroloval a navrhl další opatření ke 

zvýšení bezpečnosti, např. navrhli doznačení (reflexními prvky...) tohoto místa.  Po urgenci 

a zpracování podnětů jsme dne 24.10. Policii ČR zaslali návrh na úpravy dopravního 

značení. V okolí ostrůvku byla dočasně snížena rychlost na 30 km/h a postupně budou 

zřizovány prvky zlepšující viditelnost a průjezdnost místa, a to především v nočních 

hodinách. Bohužel stále platí, že jakákoliv opatření zvyšující bezpečnost budou neúčinná, 
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pokud projíždějící řidiči nebudou respektovat pravidla silničního provozu. Z čehož plynou i 

dosavadní dopravní nehody. Ale i právě před těmito řidiči je nutné snažit se ochránit 

chodce, a proto chceme v tomto případě využít maxima bezpečnostních prvků, které nám 

dovolí Policie ČR použít a aplikovat je na toto místo.   

 

P. Jirsa 

- navrhl dát reflexní prvky.  Chtělo by co nejdříve řešit.  

 

P. Chmelík 

- požaduje změnu osvětlení nad ostrůvkem, dát jej blíže. 

 

P. Kratochvíl 

- požaduje omezení rychlosti na 30 km/h nastálo z důvodu výjezdu vozidel z ul. U Bylanky. 

 

P. Dvořáčková 

- ptá se, jaké důsledky vyvodí Ing. Novotný ze špatně vyprojektovaného ostrůvku, jinak 

s  ostrůvkem souhlasí. 

 

Starosta 

- Ing. Novotný vyprojektoval osvětlený přechod pro chodce dle požadavku obvodu.   

Na základě jednání s ŘSD, PČR, PK se projekt měnil na místo pro přecházení. 

 

P. Kratochvíl 

- občané chtějí semafor na místě pro přecházení. 

 

P. Dvořáčková 

- chce zjistit všechny možnosti, jak situaci ostrůvku řešit. Lidé dávají odpovědnost obvodu, a 

to jako zastupitelka obvodu nechce. 

 

P. Doležal 

- požaduje zabývat se další křižovatkou u závodiště na příštím ZMO (semafor, kruhový 

objezd). 

 

P. Pešek   

- občané si stěžují na dopravní situaci ve Starých Čívicích, chce řešit křižovatku u 

Panasonicu.   

 

P. Hromádko  

- řidič musí předvídat a dodržovat pravidla, zejména rychlost. 

 

P. Kratochvíl  

- bydlí na Pražské, s ostrůvkem stoupla nehodovost. 

 

P. Karas 

- ostrůvek je špatně vidět, lze ho doplnit reflexními prvky. Stejně tak i ostrůvek u letiště. 

 

P. Chmelík 

- požaduje, aby uvedlo ŘSD zábradlí co nejdříve do původního stavu. 
 

Usnesení Z2018-15 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto informativní zprávu na vědomí. 
 

 Hlasování: 15 pro 
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Starosta poděkoval přítomným za účast, pozval je na I. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, 

které se bude konat 17.12.2018 a ukončil zasedání v 18:50 hod. 
 

 

Zapsala: Petra Vašíčková 
 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne 01.11.2018 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Milan Hromádko v.r. 

   dne: 01.11.2018 
 

 

 

   Ing. František Socha, Ph.D. v.r. 

   dne: 01.11.2018  

 

 

 

 

 

 

Dne: 01.11.2018       Bc. Petr Králíček v.r. 

        starosta MO Pardubice VI 
 


