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             Městský obvod – Statutární město 
Pardubice 

              městský obvod Pardubice I 
 

 

Z á p i s 
z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice I, které se konalo dne 1. 11. 2018 
ve Společenském sále budovy Magistrátu města Pardubic, 

Pernštýnské nám. 1 
 

Přítomni: Mgr. Ondřej Beran, Mgr. Jiří Čáslavka, Ivana Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, 
Bc. Michal Drenko – dostavil se v 17:06 h, Roman Harmat, Mgr. Marie Hubálková, 
Mgr. Vojtěch Jirsa, Ph.D., PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec, Vladimír 
Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, 
Mgr. Ondřej Šebek - dále budou jména uváděna bez titulů 

 
 

Zahájení 

Informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce Úřadu městského 
obvodu Pardubice I dne 24. 10. 2018. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas 
v souladu s  § 91 a § 93 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Ustavujícímu zasedání předsedal dle § 91 zákona o obcích dosavadní starosta městského 
obvodu Pardubice I, který zasedání zahájil v 17:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a 
konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 a je 
tedy usnášeníschopné. Bc. Michal Drenko se dostavil v 17:06 hod. 

Dne 15. 10. 2018 podal Dušan Salfický písemnou rezignaci na svůj mandát, proto dle 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí jeho mandát zaniká a na jeho místo nastoupila jeho 
náhradnice Ivana Dolečková.  

Následně předal slovo paní tajemnici Ing. Gabriele Křížkové, která vyzvala přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. 

 
 

Složení slibu členů ZMO 

Složení slibu proběhlo tak, že tajemnice Ing. Gabriela Křížková přečetla slib stanovený 
v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzvala jednotlivé členy ZMO ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravenou listinu slibu. Listina je nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
Na závěr tohoto bodu předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva 
složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
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Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Ověřovateli zápisu byli určeni: 
- Jiří Lejhanec 
- Vladimír Martinec 
 
Zapisovatelkou zápisu z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice I byla určena Hana Matuchová. 
 
 

Schválení návrhové komise 

 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u r č u j e  
návrhovou komisi ve složení Ondřej Beran a Michal Drenko. 
 
Výsledek hlasování:       (pro 15, proti 0, zdrž.0) 

 
 

Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
 

1. Schválení jednacího řádu ZMO 
2. Schválení volebního řádu ZMO 
3. Schválení volební komise 
4. Volba starosty 
5. Volba místostarosty 
6. Volba členů rady městského obvodu 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru ZMO 
8. Volba předsedů výborů 
9. Volba členů finančního výboru 
10. Volba členů kontrolního výboru 
11. Diskuze 
 

Výsledek hlasování:       pro 15, proti 0, zdrž. 0 

Program ustavujícího zasedání ZMO byl schválen. 
 
 

1. 
Schválení jednacího řádu ZMO 

- Filip Sedlák navrhnul vyřadit z Jednacího řádu ZMO Pardubice I bod 5 z čl. 8 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e    
předložený volební řád, který je nedílnou součástí tohoto usnesení s tím, že ruší odstavec 5 
v článku č. 8. 
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Výsledek hlasování: 

Pro 7 O. Beran, J. Čáslavka, R. Harmat, V. Jirsa, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák 
Proti 8 I. Dolečková, P. Dospěl, M. Drenko, M. Hubálková, V. Martinec, J. Menšík, 

A. Stehnová, O. Šebek 

VÝŠE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
Usnesení č. 1 Z   1/11/18    (pro 13, proti 0, zdrž. 2) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 96 zákona o obcích 
s c h v a l u j e    
jednací řád ZMO Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

2. 
Schválení volebního řádu ZMO 

 
- J. Čáslavka se dotázal na 2 minutový limit na představení kandidáta – delší představení 

neřešíme 
 
- F. Sedlák – navrhl při volbě jen kroužkovat – bylo vysvětleno, že při větším množství 

kandidátů je vhodnější, aby všichni navržení byli nejprve označeni kroužkem 
a poté zvolený kandidát označen křížkem 

 
Usnesení č. 2 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
volební řád ZMO Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

3. 
Ustavení volební komise ZMO 

 
Volební komise byla navržena ve složení: 

Komunistická strana Čech a Moravy     R. Harmat 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   J. Kotyk 

ANO 2011        I. Dolečková 

Sdružení pro Pardubice      V. Martinec 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   F. Sedlák 

Koalice pro Pardubice      M. Hubálková 

Česká pirátská strana       V. Jirsa 

Občanská demokratická strana     P. Dospěl 

 
Volební komise byla ustavena ve složení:  
předseda – Filip Sedlák (zvolen členy volební komise) 
členové – R. Harmat, J. Kotyk, I. Dolečková, V. Martinec, M. Hubálková, V. Jirsa, 

P. Dospěl 
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4. 
Volba starost(k)y městského obvodu Pardubice I 

 
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
Usnesení č. 3 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u r č u j e 
funkci starost(k)y městského obvodu Pardubice I jako dlouhodobě uvolněnou. 
 
Návrhy jednotlivých politických stran na funkci starosty: 

Komunistická strana Čech a Moravy     nemá kandidáta 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   nemá kandidáta 

ANO 2011        Alena Stehnová 

Sdružení pro Pardubice      nemá kandidáta 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   nemá kandidáta 

Koalice pro Pardubice      nemá kandidáta 

Česká pirátská strana       Jiří Čáslavka 

Občanská demokratická strana     nemá kandidáta 

 
- oba navržení kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou 
- následovalo vystoupení navržených kandidátů 
 
- následovalo tajné hlasování - poté předseda volební komise vyhlásil výsledek 

tajného hlasování o volbě starost(k)y – bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků: 

- pro Alenu Stehnovou hlasovalo 10 členů zastupitelstva 

- pro Jiřího Čáslavku hlasovalo 5 členů zastupitelstva 

 
Usnesení č. 4 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
Starostkou městského obvodu Pardubice I byla zvolena Alena Stehnová. 
 
 
Podle zákona o obcích převzala nově zvolená starostka Alena Stehnová řízení 
zasedání. 
 
 

5. 
Volba místostarost(k)y městského obvodu Pardubice I 

 
Předsedající navrhl, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná 
ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
Usnesení č. 5 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u r č u j e 
funkci místostarost(k)y městského obvodu Pardubice I jako dlouhodobě neuvolněnou. 
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Návrhy jednotlivých politických stran na funkci místostarosty: 

Komunistická strana Čech a Moravy     nemá kandidáta 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   nemá kandidáta 

ANO 2011        nemá kandidáta 

Sdružení pro Pardubice      nemá kandidáta 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   nemá kandidáta 

Koalice pro Pardubice      nemá kandidáta 

Česká pirátská strana       nemá kandidáta 

Občanská demokratická strana     Ondřej Šebek 

 
- navržený kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou 
- následovalo vystoupení navrženého kandidáta 
 
- následovalo tajné hlasování - poté předseda volební komise vyhlásil výsledek 

tajného hlasování o volbě místostarost(k)y – bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 
z toho bylo 9 platných hlasů a 6 neplatných hlasů 

- pro Ondřeje Šebka hlasovalo 9 členů zastupitelstva 

 
Usnesení č. 6 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
Místostarostou městského obvodu Pardubice I byl zvolen Ondřej Šebek. 
 
 

6. 
Volba členů rady Městského obvodu Pardubice I 

 
Podle § 99 odst. 3 Zákona o obcích, tvoří radu obce starosta, místostarosta a další členové 
rady voleni z řad zastupitelů. Počet členů rady je vždy lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 
členů, přičemž nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva. S ohledem na tuto právní 
úpravu navrhla starostka schválit počet členů RMO Pardubice I na 5. 

Usnesení č. 7 Z   1/11/18    (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích  
s t a n o v u j e 
počet členů rady na 5. 
 
Návrhy jednotlivých politických stran na funkci člena rady: 

Komunistická strana Čech a Moravy     nemá kandidáta 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   nemá kandidáta 

ANO 2011        J. Menšík 

Sdružení pro Pardubice      V. Martinec 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   nemá kandidáta 

Koalice pro Pardubice      M. Hubálková 

Česká pirátská strana       nemá kandidáta 

Občanská demokratická strana     nemá kandidáta 
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- všichni navržení kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou 
- následovalo vystoupení navržených kandidátů 
 
- následovalo tajné hlasování - poté předseda volební komise vyhlásil výsledek 

tajného hlasování o volbě členů rady MO – bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 
z toho bylo 10 platných hlasů a 5 neplatných hlasů 

- pro Jaroslava Menšíka hlasovalo 9 členů zastupitelstva 

- pro Vladimíra Martince hlasovalo 9 členů zastupitelstva 

- pro Marii Hubálkovou hlasovalo 9 členů zastupitelstva 

 
Usnesení č. 8 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
dalšími členy rady městského obvodu byli zvoleni: 
1. Jaroslav Menšík 
2. Vladimír Martinec 
3. Marie Hubálková 
 
 

7. 
Zřízení finančního a kontrolního výboru ZMO 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 
dle zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu 
se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí 
být lichý a musí mít nejméně tři členy.  

- předsedající navrhla počet členů finančního výboru na 7 a kontrolního výboru na 7 

- V. Jirsa se dotázal na počet členů kontrolního výboru v minulém volebním období – na 
základě informace, že v kontrolním výboru bylo 5 členů, navrhl počet členů finančního 
výboru na 7 a kontrolního výboru na 5 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. 1) a § 117 odst. 2 zákona o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
a)   z ř i z u j e    

finanční výbor a kontrolní výbor, 
b)   s t a n o v u j e 

a) počet členů finančního výboru na 7, 
b) počet členů kontrolního výboru na 5. 

 
Výsledek hlasování: 

Pro 6 O. Beran, J. Čáslavka, V. Jirsa, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák 
Proti 9 I. Dolečková, P. Dospěl, M. Drenko, R. Harmat, M. Hubálková, V. Martinec, 

J. Menšík, A. Stehnová, O. Šebek 

VÝŠE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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Usnesení č. 9 Z   1/11/18 

Pro 11 I. Dolečková, P. Dospěl, M. Drenko, R. Harmat, M. Hubálková, J. Kotyk, 
J. Lejhanec, V. Martinec, J. Menšík, A. Stehnová, O. Šebek 

Proti 1 F. Sedlák 
Zdrž. 3 O. Beran, J. Čáslavka, V. Jirsa 
Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. 1) a § 117 
odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a)   z ř i z u j e 

finanční výbor a kontrolní výbor, 
b)   s t a n o v u j e 

a) počet členů finančního výboru na 7, 
b) počet členů kontrolního výboru na 7. 

 
 
 

8. 
Volby předsedů výborů 

 
Předsedající informoval, že členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. 
 
Návrh na předsedu finančního výboru: 

Komunistická strana Čech a Moravy     nemá kandidáta 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   Jiří Lejhanec 

ANO 2011        Patrik Dospěl 

Sdružení pro Pardubice      Patrik Dospěl 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   nemá kandidáta 

Koalice pro Pardubice      Patrik Dospěl 

Česká pirátská strana       nemá kandidáta 

Občanská demokratická strana     Patrik Dospěl 

 
- Jiří Čáslavka požádal o zvážení kandidatury Patrika Dospěla a upozornil, že je dobrým 

zvykem, aby předsedou finančního výboru byl někdo z opozice 
 
- oba navržení kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou 
- následovalo vystoupení navržených kandidátů 
 
- následovalo tajné hlasování - poté předseda volební komise vyhlásil výsledek 

tajného hlasování o volbě předsedy finančního výboru – bylo odevzdáno 15 platných 
hlasovacích lístků, 

- pro Jiřího Lejhance hlasovalo 7 členů zastupitelstva 

- pro Patrika Dospěla hlasovalo 8 členů zastupitelstva 

 
Usnesení č. 10 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
Předsedou finančního výboru byl zvolen Patrik Dospěl. 
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Návrh na předsedu kontrolního výboru: 

Komunistická strana Čech a Moravy     nemá kandidáta 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   nemá kandidáta 

ANO 2011        nemá kandidáta 

Sdružení pro Pardubice      nemá kandidáta 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   Jiří Čáslavka - nesouhlasil 

Koalice pro Pardubice      nemá kandidáta 

Česká pirátská strana       Vojtěch Jirsa 

Občanská demokratická strana     nemá kandidáta 

 
- Vojtěch Jirsa vyjádřil souhlas s kandidaturou, Jiří Čáslavka s kandidaturou nesouhlasil 
- následovalo vystoupení navrženého kandidáta 
 
- následovalo tajné hlasování - poté předseda volební komise vyhlásil výsledek 

tajného hlasování o volbě předsedy kontrolního výboru – bylo odevzdáno 15 
platných hlasovacích lístků, 

- pro Vojtěcha Jirsu hlasovalo všech 15 členů zastupitelstva 

 

Usnesení č. 11 Z   1/11/18 

Z výsledku volby vyplývá: 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Vojtěch Jirsa. 
 
 

9. 
Volba členů finančního výboru 

 
- byl podán návrh hlasovat veřejně najednou o všech navržených členech jak finančního, 

tak i kontrolního výboru 

Výsledek hlasování:     (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Návrh na členy finančního výboru: 

Komunistická strana Čech a Moravy     R. Harmat 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   Jiří Lejhanec 

ANO 2011        nemá kandidáta 

Sdružení pro Pardubice      Martin Kubrycht 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   nemá kandidáta 

Koalice pro Pardubice      Marie Hubálková 

Česká pirátská strana       Jiří Čáslavka 

Občanská demokratická strana     nemá kandidáta 
 

Vzhledem k tomu, že počet členů finančního výboru byl stanoven na 7, bylo 
dohodnuto, že na příštím zasedání zastupitelstva bude dovolen sedmý člen za NAŠE 
PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“. 

Volba členů finančního výboru se uskutečnila dle volebního řádu formou veřejného 
hlasování.  
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Usnesení č. 12 Z   1/11/18   (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Z výsledku volby vyplývá: 
členy finančního výboru byli zvoleni: 
1. Roman Harmat 
2. Jiří Lejhanec 
3. Martin Kubrycht 
4. Marie Hubálková 
5. Jiří Čáslavka 

s tím, že 7. člen finančního výboru bude zvolen na dalším zasedání ZMO Pardubice I. 
 
 

10. 
Volba členů kontrolního výboru 

 
Návrh na členy kontrolního výboru: 

Komunistická strana Čech a Moravy     R. Harmat 

Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   Pavel Nevečeřal 

ANO 2011        Jaroslav Menšík 

Sdružení pro Pardubice      nemá kandidáta 

NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“   Filip Sedlák 

Koalice pro Pardubice      Michal Pilař 

Česká pirátská strana       nemá kandidáta 

Občanská demokratická strana     Zuzana Klimplová 

 
Volba členů kontrolního výboru se uskutečnila dle volebního řádu formou veřejného 
hlasování.  

Usnesení č. 13 Z   1/11/18   (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 

Z výsledku volby vyplývá: 
členy kontrolního výboru byli zvoleni: 
1. Roman Harmat 
2. Pavel Nevečeřal 
3. Jaroslav Menšík 
4. Filip Sedlák 
5. Michal Pilař 
6. Zuzana Klimplová 
 
 

11. 
Diskuze 

 

Filip Sedlák 
- předložil opětovně návrh na usnesení, ve kterém by ho zastupitelstvo pověřilo k jednání 

s majiteli pozemků v areálu bývalé továrny PROKOP v Palackého ulici tak, aby se dočasně 
otevřel tento prostor pro volný průchod obyvatel ze sídliště Závodu míru na Palackého třídu 

 
Ondřej Šebek 
- navrhl projednat tento požadavek až na řádném jednání zastupitelstva  
 
- v diskuzi k výše uvedenému požadavku vystoupili i další zastupitelé  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
p o v ě ř u j e 
zastupitele Mgr. Filipa Sedláka, aby vstoupil do jednání s majiteli pozemků v bývalé tzv. 
Prokopce za účelem vytvoření dohody o umožnění průchodu tímto územím pro obyvatele 
města. 

Hlasování: 

PRO    2 J. Kotyk, F. Sedlák 
PROTI   4 I. Dolečková, M. Hubálková, V. Martinec, A. Stehnová 
ZDRŽ. 8 O. Beran, J. Čáslavka, P. Dospěl, M. Drenko, R. Harmat, 

V. Jirsa, J. Menšík, O. Šebek 
NEHLASOVAL 1 J. Lejhanec 

VÝŠE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
J. Čáslavka 
- navrhl, aby se F. Sedlák sešel s paní starostkou a společně se domluvili na dalším postupu 

v řešení této problematiky 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 20:05 hodin. 
 
Zápis vyhotoven dne 2. 11. 2018 
Zpracovala: Hana Matuchová 
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................  ………………………................................ 
      Jiří Lejhanec           Vladimír Martinec 
 


