
Městský obvod – statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis 
 

ze 17. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 
 

které se konalo dne 22. června 2022 od 17.00 hod. v salonku DK Dukla 
 

 
 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jaroslav Kňava, Evžen Erban, 

Ing. Jiří Janoš, Ing. Petr Netolický, Anna Gudrun Vavrečková, František Just, Bc. Petr Dufek, Jiří 

Havrda, Karolina Štefková. 

 

Omluven: Bc. Petra Prusáková, Ing. Milan Randák, Petr Hemský. 

 

 

Program: 

I.   Zahájení jednání 

II.        Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III.      Projednání předložených materiálů 

IV. Závěr 
 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jednání zahájil předsedající schůze starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Františka 

Justa, Bc. Petra Dufka a Jiřího Havrdu, ověřovatele zápisu Ing. Filipa Vařechu a Ing. Jiřího Janoše, 

zapisovatelkou jednání Zuzanu Sieglovou, konstatoval, že je přítomných 12 členů zastupitelstva. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1. Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V  

2. Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V  

3. Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO Pardubice V 

4. Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím za období 3 Q 2021 – 2 Q 2022 

5. Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2021 

6. Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2021 

7. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2022 

8. 2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 

9. Směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V 

10. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 

11. Diskuse  

 

Otevřený dopis členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V – vysvětlení k provozování 

stánku rychlého občerstvení – Petr Filípek 

Pro 12, proti 0, zdrželo se  

 

 



1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse:  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na jednání dne: 

21.3. Kamerový systém – řešení rozšíření – pan starosta odpovídá, vyčlenili jsme finanční prostřed-

ky na rozšíření kamerového systému, čekali jsme téměř rok na aktivitu z města. Jedná se o rozšíření 

lokalit Pod Vinicí (Pump-track), 2x kontejnerové stání, ul. Rokycanova a ul. Na Spravedlnosti. Tyto 

lokality byly vybrány z podnětů od občanů. 

23.3. Jednání křižovatka Chrudimská – Nemošická Na Záboří – Kvaš – pan starosta předává slovo 

Bc. Janu Nadrchalovi. Tato křižovatka je poměrně nebezpečná (nepřehlednost a chybějící přechody 

pro chodce) pro pěší. Řeší se synchronizovanost křižovatek, momentálně se prověřuje a pokud zá-

věr bude dobrý, tak realizace proběhne během příštího roku. Do diskuse se připojuje Bc. Petr Du-

fek, Ing. Jiří Janoš a Ing. Petr Netolický. 

25.3. S. K. Neumanna / pracovní skupina /pokračování prací na projektu – odpovídá pan starosta, 

požádal náměstka primátora Ing. Petra Kvaše o vypracování studie dopravní obslužnosti v dané lo-

kalitě a přilehlých křižovatek i s plánovanou novou výstavbou. Členem pracovní. skupiny je Ing. 

Jakub Kutílek a momentálně se probírají varianty, jak se k celé ulici S. K.  Neumanna a ulici Pod 

Břízkami zachovat, též k budoucímu napojení na obchvat  řešení prostoru před krematoriem. Názo-

ry jsou rozdílné, přibývají různé připomínky (ul. Pod Břízkami v hrozném stavu). Bude to velká 

investice, a to městský obvod bez spolupráce s městem nezvládne. Ing. Petr Netolický se zmiňuje, 

že studii bohužel v Dopravní komisi magistrátu neobdrželi.  

Ing. Anna Gudrun Vavrečková se dotazuje na jednání: 

13.4. Stará vojenská plovárna – Bc. Jan Nadrchal – odpovídá pan starosta, o objekt projevil zájem 

zájemce, který chtěl prostor do nájmu, se záměrem vybudování restaurace a komunitního prostoru. 

Velký problém je v tom, že není dokončená kanalizace a ani voda (vysoké náklady), zájemce po 

zjištění těchto skutečnosti ztratil zájem o tento objekt a v momentální chvíli není žádný další zájem-

ce. Město již na webové stránky města zveřejnilo, že je prostor volný. My jako městský obvod jsme 

apelovali na město, aby prostor nedopadl jako objekt ,,Bobr“ v lesoparku (chátrání, vandalismus, 

bezdomovci). 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

 

(usnesení č. 151/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posled-

ního jednání ZMO Pardubice V dne 10. 3. 2022. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

   

2. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipovi Vařechovi, předsedovi kontrolního výboru. 

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

 

(usnesení č. 152/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 245/2022 R – 

292/2022 R. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

3. 

Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění  



přijatých usnesení ZMO Pardubice V 

 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipovi Vařechovi, předsedovi kontrolního výboru.  

Diskuse:  

Ing. Jiří Janoš navrhuje, aby usnesení č. 142/2022 bylo ponecháno v evidenci, nikoli vyřazeno. Bc. 

Jan Nadrchal navrhuje, aby zmiňované usnesení bylo zakomponováno do plánu rozvoje. Dále se 

k tématu vyjadřuje Ing. Filip Vařecha, Ing. Jiří Janoš a pan tajemník.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

  

(usnesení č. 153/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V a: 

1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 140/2022 Z, 141/2022 Z, 143/2022 Z – 

150/2022 Z,   

Ponechává v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 67/2020 Z, 76/2020 

Z a  101/2021 Z, 142/2022 Z. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

4. 

Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím za období 3 Q 2021 – 2 Q 2022 

 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipovi Vařechovi, předsedovi kontrolního výboru.  

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 154/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZMO 

Pardubice V, nebyla zjištěna žádná pochybení. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

5. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2021 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Bc. Petru Dufkovi, předsedovi strategické komise.  

Diskuse:  

Ing. Petr Dufek – strategická komise aktualizovala program rozvoje městského obvodu Pardubice V 

a doplnila plnění za rok 2021. V plnění za rok 2021 není nic, co by si členové strategické komise 

vymýšleli, ale jsou to faktická data, který předává tajemník strategické komise od ostatních komisí 

úřadu MO Pardubice V.  

Ing Filip Vařecha reaguje – s usnesením, jak je naformulované, že zastupitelé schvalují vyhodnoce-

ní plnění úkolů programu rozvoje nesouhlasí, a rád by navrhl, aby se toto usnesení rozdělilo na 2 

části, protože program rozvoje je v pořádku, ale současně s usnesením na schválení plnění úkolů, 

bohužel nemůže souhlasit, se schválilo usnesení ZMO Pardubice V určující pravidla pro smluvní 

podmínky nájmu nebytových prostorů v obvodu a proto žádá, aby došlo k rozdělení tohoto usnesení 

na 2 samostatné části. V dalším volebním období by se mělo zapracovat na novém znění, aby obsah 

byl smysluplný. Do diskuse vstupuje Bc. Petr Dufek a Ing. Jiří Janoš, který s Ing Hanou Demlovou 

byl u vzniku „PROGRAMU ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE V“, tento doku-

ment se neustále vyvíjí s postupujícím rozvojem MO Pardubice V. Strategická komise ho má za 

úkol každoročně aktualizovat. Na to zareagoval Ing. Filip Vařecha, který se domnívá, že to přerůstá 

pravomoce strategické komise a aby byl plán rozvoje dlouhodobě udržitelný, požaduje oslovit fir-



mu, která by jej přepracovala. Dále se vyjadřuje Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek, Ing. Filip Netolický 

a pan starosta. Ing. Filip Vařecha poté stahuje své navržené usnesení. Ing. Jiří Janoš navrhuje změ-

nu navrženého usnesení. 

František Just se dotazuje, kde se dá dohledat plán rozvoje. Odpovídá pan starosta, že plán rozvoje 

je na webových stránkách obvodu.  

 

Poté bylo hlasováno o usnesení navrženém Ing. Jiřím Janošem: 

 

(usnesení č. 155/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje upravené znění plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2021. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 
 

6. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2021 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního výboru. 

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 156/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2021 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2021 bez výhrad. 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2021, komentář k návrhu finančního vy-

pořádání za r. 2021, komentář k navrženým rozpočtovým opatřením a přehledové a informativní 

tabulky, které jsou uvedené v důvodové zprávě, a přílohy závěrečného účtu.  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního 

fondu za r. 2021 uvedené v důvodové zprávě. 

4. Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021, která jsou uvedená 

v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-9. 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

7. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2022 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního výboru. 

Diskuse: Filip Vařecha se dotazuje na čerpání rozpočtu v kapitole doprava, kde je momentálně vy-

čerpáno 6,7% a zdali opravdu vyčerpáme tuto položku do konce letošního roku, jelikož v minulých 

letech se nevyčerpala. Starosta upřesňuje, že nejde o to vyčerpat celý rozpočet, ale také mít jasnou 

rezervu kdykoliv dispozici. Momentálně jsou vysoutěžené další opravy (např. Mikulovická), které 

ještě nejsou zohledněny v čerpání rozpočtu. K tématu se dále vyjadřuje Ing. Marcela Kotyková.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 157/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 

5. 2022 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

8. 

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 



Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního výboru. 

Diskuse:  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na rozpočtové opatření 5 a 6 – knihovna. Domnívá se, že projekt 

Knihovna byl od začátku špatně naprojektován. Dále se dotazuje, zdali městský obvod má 

k dispozici statistiku ohledně vytíženosti knihovny a zdali jsou předpokládány další neplánované 

investice. Odpovídá pan starosta, statistiky máme k dispozici a žádá pana tajemníka o přeposlání 

Ing. Filipu Vařechovi. K žádnému dalšímu investičnímu výdaji by nemělo dojít. K tématu se připo-

juje Ing. Marcela Kotyková. Ing. Petr Netolický se dotazuje na výdaje 27 – doprava – zdali na konci 

roku opravdu vyčerpáme těch 30 mil., když se rozpočet na tuto položku zvýšil. Odpovídá Ing. Mar-

cela Kotyková, předpokládáme, že vyčerpáme, avšak doufáme, že 100% nevyčerpáme, abychom 

měli k dispozici nějakou rezervu.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 158/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V: 

1.  Bere na vědomí komentář k 2. změně rozpočtu na r. 2022 a k jednotlivým rozpočtovým opatře-

ním navrženým v rámci 2. změny rozpočtu, doplňující údaje a informativní tabulky uvedené 

v důvodové zprávě k 2. změně rozpočtu. 

2.  Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2022 uvedená v bodech 

č. 1-23 důvodové zprávy k 2. změně rozpočtu. 

3.  Souhlasí se zřízením spořicího účtu u Československé obchodní banky, a. s., a s tím, že převody 

peněžních prostředků městského obvodu mezi stávajícími bankovními účty a spořicím účtem 

budou provádět příslušní pracovníci úřadu MO v rozsahu svých oprávnění vyplývajících 

z vnitřních předpisů úřadu a z podpisových vzorů. 

4.  Schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč na tři měsíce u Československé ob-

chodní banky, a. s. Převody mezi stávajícími bankovními účty a termínovaným vkladem budou 

provádět pracovníci uvedení v bodě 3 usnesení. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

9. 

Směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V 

 

Pan starosta uvádí zprávu, bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení: 

 

(usnesení č. 159/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2022: Pravidla hospodaření 

se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 22. 6. 2022 ruší směrnice č. 7/2021: Pravi-

dla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená 15. 12. 2021. Nová směrnice je pří-

lohou této zprávy. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

10. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 

Pan starosta uvádí zprávu, bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení: 



 

(usnesení č. 160/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města schválí na 

svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2021. In-

formaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu na svém nejbližším 

příštím jednání. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

11. 

Diskuse 

Pan starosta otevírá diskusi.  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje: 

na minulém jednání ZMO jsme žádali, zdali by bylo možné uskutečnit jednání s občany, ohledně 

lokality S. K. Neumanna. Odpovídá Bc. Jan Nadrchal – prozatím se v současné době nic nestaví a 

dohledné době ani stavět nebude, jelikož se jeden z účastníků řízení odvolal. Naopak nám to dává 

prostor pro jednání s investorem (změny, opravy).  

Jan Brožek (odbor investiční a správní) rozeslal výzvy, ať zastupitelé zašlou návrhy projektů. Ing. 

Filip Vařecha poslal panu tajemníkovi 4 návrhy: 1) inventarizace zeleně (po vzoru MO I a MO III), 

2) uzemní studie Dukla (původní zastaralá), 3) ul. Svobody – vytyčení cyklopruhů a 4) transfer fi-

nančních prostředků MPP na opravu minigolfu a dalšího mobiliáře na dopravním hřišti.  

Další návrh zaslal Ing. Milan  Randák – podzemní nádrže na dešťovou vodu.  

Momentálně ještě pan Brožek čeká na další podněty od ostatních zastupitelů MO Pardubice V a po-

té následně předá panu starostovi a následně se rozhodne, který z návrhů bude realizován. Dále se 

k věci vyjadřuje Ing. Filip Vařecha a pan starosta. Bc. Petr Dufek navazuje na pana Brožka a apelu-

je na zastupitele, aby přicházeli s podněty z místních komisí (minimum zaslaných podnětů od komi-

sí). Reaguje Ing. Petr Netolický, že z místní komise Jesničánky jsou podněty zakomponovány již 

v projektové dokumentaci. Pan starosta informuje, že podněty z místních komisí zpracuje pan ta-

jemník a následně předává podněty příslušnému odboru. Dále Ing. Petr Netolický zmiňuje, že 

v Jesničánkách trvá problém s vodorovným značením zóny (30). Bylo nám sděleno, že se musíme 

obrátit na město, ale to již třetí rok s tím nic nedělá. Dotazuje se, zdali by bylo možné, pokud má 

městský obvod dostatek finančních prostředků, vyhotovit dopravní vodorovné značení z rozpočtu 

MO Pardubice V. Odpovídá pan starosta a pan tajemník – dle Statutu se jednoznačně jedná o inves-

tice města, a my to dle Statutu nemůžeme dělat. Bohužel se to netýká pouze našeho obvodu ale i 

ostatních. Na posledním jednání tajemníků se tento problém řešil, že by bylo dobré, aby tato kom-

petence přešla na obvody, a pan tajemník Mgr. Michal Zítko zkusí tento návrh předložit na vedení 

města. Nejedná se totiž o nové dopravní značení, ale pouze o opravu stávajícího, takže není potřeba 

vydávat žádná rozhodnutí dle správního řádu.  

Ing. Jaroslav Kňava se dotazuje na otevřený dopis pana Filípka (polífkárna) zastupitelům. Odpovídá 

Bc. Monika Klátilová (OIS), že zábor VP je již ukončen a jak je to s řízením na stavebním odboru 

magistrátu města netuší, ale ověří. Reaguje Jan Brožek, že došla žádost na vyjádření na projekt, oh-

ledně připojení elektriky do objektu ,,polívkárny“, a ta byla zamítnuta. Dále se k tématu vyjadřuje 

Evžen Erban a Ing. Filip Vařecha, který se zmiňuje, že sice pan Filípek nedodržel podmínky, ale 

polífkárna tam již stojí a zdali by bylo možné se sejít s panem Filípkem, který by nám celou situaci 

vysvětlil. Sice městský obvod nemůže rozhodnout, ale jelikož je buňka již umístěna, tak najít 

schůdnou společnou cestu a dokončit to. Bc. Petr Dufek se dotazuje na informaci z otevřeného do-

pisu pana Filípka, kdy pan Filípek se zmiňuje, že mu vybrané místo bylo vytipované úřadem. Od-

povídá pan starosta s panem tajemníkem, že pan Filípek skutečně přišel na úřad s několika vytipo-

váni lokalitami a z těch několika lokalit nejvhodnější právě tato lokalita, konečné rozhodnutí bylo 

na panu Filípkovi. Dále se do diskuse připojuje Ing. Petr Netolický, Bc. Jan Nadrchal, Bc. Petr Du-

fek a pan starosta.  

 

 



IV. 

Závěr 

Jednání zastupitelstva bylo v 18:30 hod. ukončeno. 

 

Pardubice 22. 6. 2022 

 

 

Ověřovatelé:            ...........................................                     ...............................................                  

                                       Ing. Filip Vařecha                          Ing. Jiří Janoš      

 

 

 

                                                               .......................................... 

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


