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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128,  530 09 Pardubice

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 18. 9. 2019 v 17.00 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
Přítomni: Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Mgr. Bc. Radek Hejný, Bc. Kateřina Kosová (17.15), 
Ing. Gabriela Křížková, Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, 
Ing. David Roček, Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer (17.25), Adéla Zdráhalová 
(17.15) 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
Omluveni: Ing. Pavol Škuliga, PhDr. Štěpánka Rubešová 
Neomluveni: - 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Dále starosta uvedl, že dne 10. 9. 2019 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského 
obvodu pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 3. 9. 2019 byla 
pozvánka na zasedání zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva Jiřího Petružálka, aby se vyjádřil k zápisu. 
Pan Petružálek prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Starosta oznámil, že 
rovněž druhá ověřovatelka zápisu Adéla Zdráhalová zápis podepsala. 
Starosta oznámil, že dne 8. 7. 2019 obdržel rezignaci na mandát člena zastupitelstva od Ing. 
Jakuba Kutílka. Na uvolněný mandát za politickou stranu Piráti, Naše Pardubice a Zelení 
nastoupila Bc. Kateřina Kosová, které již bylo předáno osvědčení o vzniku mandátu členky 
zastupitelstva městského obvodu Pardubice II. Vzhledem k její nepřítomnosti na počátku 
jednání,nebylo možno přistoupit ke složení slibu nové zastupitelky. Starosta pokračoval  
podáním návrhu na členy návrhové komise, stanovením ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Lenka Kutílková, Ing. David Roček  
 
Výsledek hlasování:                                                                Pro  10        proti   0       zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Vitochová, Ing. František Polák 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Starosta navrhl změnu projednávání jednotlivých bodů programu takto: 
 
1.   Zpráva starosty 
3.   Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 
4.   Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
5.   Informativní zpráva o investičních akcích městského obvodu 
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2. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II 
6.   Diskuse 
 
O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:                                                                Pro  10        proti   0       zdržel se    0 
 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
Po přednesení zprávy starosty již byla jednání přítomna i nová členka zastupitelstva, která poté 
složila slib. 
 
3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2019 
Zprávu přednesla Ing. Gabriela Křížková. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. 
pololetí roku 2019 na vědomí. 
                                                                                                                 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 23 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 
x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia starostů 
dne 4. 9. 2019 a souhlasí s jejím zněním po zapracování následujících připomínek: 
a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje tento 

bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně do něho 
zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 
vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11. doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru 
města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do 
jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“, 

d) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 
v původním znění, 

e) navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce. 
 
Výsledek hlasování:                                                              Pro  13         proti 0             zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
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5. Informativní zpráva o investičních akcích městského obvodu 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se přihlásil pan Petružálek, který v souvislosti se záměrem realizace sluneční pláže 
upozornil na připravovanou investici Povodí Labe. Starosta reagoval, že záměr bude s Povodím 
Labe projednán. Dále pan Petružálek poděkoval za umístění přístřešku v psím parku a navrhl 
umístit do tohoto prostoru ještě jeden přístřešek. Rovněž vznesl dotaz na kácení proschlých 
stromů. Starosta uvedl, že nyní je objednáno postupné kácení suchých stromů, ale upřesnil, že 
kácení jen částečně proschlých stromů musí být povoleno ve správním řízení. K tomuto Ing. 
Weisbauer uvedl, že zastupitelstvo města bude schvalovat zprávu týkající se sídelní zeleně, 
která bude doporučovat náhradu prosychajících stromů.  
Starosta rozpravu ukončil. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu na 
vědomí. 
 
2. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta, otevřel rozpravu a uvedl, že do prosincového zastupitelstva bude 
předložen návrh úpravy výše odměn zastupitelů, který by zohlednil větší odpovědnost člena 
zastupitelstva ve srovnání s členem výboru či komise. Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 24 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 
členky Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II Bc. Kateřině Kosové ve výši podle 
usnesení č. 10 z jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II dne  
12. 12. 2018, a to od 1. 10. 2019. 
 
Výsledek hlasování :                                                                  Pro 13       proti  0              zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato: 
 
6. Diskuse  
Starosta otevřel diskusi. V ní nejprve informoval zastupitele o dopisu občanky Polabin 
adresovaný zastupitelům, která si stěžovala na zrušení linky MHD č. 4 a prodloužení intervalů 
dalších linek. Starosta uvedl, že k tomuto opatření musel dopravní podnik přistoupit z důvodu 
nedostatku řidičů a městský obvod bohužel nemá možnost tuto situaci ovlivnit. 
Poté pan Petružálek ocenil řešení nové kruhové křižovatky u Decathlonu, zejména snadný 
výjezd z Polabin ( ulice Kosmonautů). 
Mgr. Metelka navrhl, aby materiály do zastupitelstva byly veřejně přístupné na internetových 
stránkách obvodu. Reagovala tajemnice, že již tomu tak je – materiály jsou na web umístěny 
týden před zasedáním zastupitelstva a po projednání jsou smazány. 
Ing. Weisbauer informoval, že v komisi pro životní prostředí Rady města Pardubic byl 
projednán záměr zavést v dohledné době ve městě třídění hliníkových obalů. 
Mgr. Metelka se dotázal, zda je nutné rozesílat všem poplatníkům papírové složenky poštou a 
zda by nebylo možné je rozesílat elektronicky. Ing. Chudomská, vedoucí ekonomického odboru 
uvedla, že program elektronické zasílání složenek neumožňuje. Plošné zrušení zasílání složenek 
by zároveň vedlo ke zvýšení počtu dlužníků. Občané však mohou zaplatit poplatek ještě před 
doručením složenky bankovním převodem nebo v hotovosti příp. kartou na pokladně úřadu. 
Starosta doplnil, že tato informace bude zdůrazněna v prosincovém Pravobřežním zpravodaji. 
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Ing. Chudomská uvedla, že na příští rok se v případě dostatečného počtu zájemců připravuje i 
možnost placení poplatků za odpady a psy prostřednictvím SIPO. 
Na závěr zasedání starosta pozval přítomné na Polabinskou pouť, která se koná v sobotu 28. 9. 
2019 a na promítání pohádky Čertí brko do parku J. Srbka v pátek 27. 9. 2019 v 19:30 hod. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.15 hod. 
  
 
 
.........………………………….                             
  
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta  
 
 
Ověřovatelé:  
 
 
…………………………….…….       .........………………………….  
  
Ing. Marta Vitochová           Ing. František Polák 
   
 
Datum vyhotovení zápisu: 20. 9. 2019  
Zapsala: Ilona Řezaninová 


