
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/6561/2021/SEKR/Mt 
Ev. č.  14458/2021 
Spis. zn. 834/2021 
 

Z á p i s 
ze 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se 

konalo dne 15. 12. 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti 
v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828 

 

Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se 
v 16:05 h, Ivana Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, Roman 
Harmat, PhDr. Jiří Kotyk, Ing. Jiří Lejhanec, Ph.D., Mgr. Vladimír Martinec, Ing. 
arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej 
Šebek, (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni: Mgr. Marie Hubálková 

Zasedání zahájila Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„starostka“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, 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: 
- Alena Stehnová       (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
- V 16:04 h se dostavil Jiří Čáslavka 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Roman Harmat 
- Jiří Čáslavka        (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

V době od 16:05 do 16:40 h se uskutečnila prezentace - Ing. arch. Aleš Reiský, Ing. Martin Ptáček 
a Ing. Lenka Marková představili studii řešení Palackého třídy a zodpověděli dotazy zastupitelů 
 
 

- před schválením programu starostka (předkladatelka bodu č. 3 – Zpráva o provedeném 
auditu) navrhla stáhnout tento bod a projednat ho v lednu – navrhla mimořádné uzavřené 
zastupitelstvo bez účasti veřejnosti pouze s auditorkou Věrou Netolickou a primátorem 
Charvátem  

- informovala, že dosud nejsou k dispozici všechny vyjádření k auditu (vyjádření starostky, 
Rady MO Pardubice I – zatím nejsou dohodnuti, kdy se uskuteční mimořádná rada a 
vypracuje své stanovisko) 

- ubezpečila opakovaně všechny přítomné, že všechny podklady k tomuto bodu obdrží 
do 31. 12. 2021 

F. Sedlák 
- dotaz proč to trvá tak dlouho – proč, když je audit ukončen, nemohou dostat zprávu 

o provedeném auditu; navrhnul, aby se rada sešla ještě v letošním roce a mimořádné 
zastupitelstvo se uskutečnilo co nejdříve na začátku ledna – dle jeho slov je audit již dva 
měsíce hotov a vyjádřil podivení nad tím, proč nebyl zastupitelům co nejdříve zaslán 

- upozornil, že jednání zastupitelstva je vždy veřejné a pokud by se jednalo o neveřejné 
zasedání, nebylo by to ani jednání zastupitelstva 



- zdůraznil, že nechápe snahu audit tajit, když navíc z hlediska zákona není žádná nutnost 
dále audit projednávat dalšími orgány obvodu, když se za UMO Pardubice I již tajemnice 
vyjádřila 

Jiří Lejhanec 
- navrhnul, že není třeba bod stahovat z programu, že stejně o něm teď delší dobu diskutují 

a že je možné přijmout usnesení, že mimořádné zastupitelstvo k tomuto bodu se uskuteční 
v lednu 

- proč nejsou vypracována ještě další stanoviska (starostky, rady), když tajemnice měla na 
vyjádření lhůtu pouhých 5 dnů 

- část zastupitelů požadovala tento bod v programu ponechat 
 
Uskutečnilo se hlasování o programu bez bodu 3: 
 
 

Program 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
3. Zpráva o provedeném interním auditu - STAŽENO 
4. Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání 

sociálního fondu 
5. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 
6. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2022 
8. Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
9. Aktualizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022 
10. Kontrolní zpráva č. 13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
11. Diskuse 
 
Hlasování: 
PRO   10 
PROTI   1 (F. Sedlák) 
ZDRŽEL SE  3 (D. Bečka, O. Beran, J. Čáslavka) 
 
Bod 3 byl z programu stažen. 
Program 16. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen 
 
 
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
Ověřovateli zápisu ze 16. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni: 
- Jiří Lejhanec 
- Filip Sedlák 
 
Zapisovatelkou zápisu ze 16. zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
 
 
  



1. 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Předkladatel: Alena Stehnová 
 
– starostka odpovídala na dotazy zastupitelů 
 
F. Sedlák 

- zhodnotil průběh a finální selhání vedení obvodu ve snaze o vyhlášení stavební uzávěry 
v oblasti Sakařovi ulice. Uvedl, že nechápe, jak mohou nejvyšší představitelé obvodu 
zároveň jako bojovat za stavební uzávěru a zároveň v dopise náměstku Kvašovi tvrdit, že 
vědí, že nemají právo ji vyhlásit. Dále uvedl, že minulé zastupitelstvo uložilo starostce 
uzávěru nikoli přehodit na magistrát, ale pověřilo ji uzávěru projednat a podat na příslušné 
orgány. Což starostka neudělala. 

- po diskusi k tomuto bodu navrhnul následující usnesení: 
 
Usnesení č. 124Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
u k l á d á 
starostce MO Pardubice I svolat jednání zastupitelstva MO Pardubice I ohledně výsledků 
auditu MO a ÚMO Pardubice I v termínu 19. 1. 2022. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: 31. 12. 2021 

 
 
Dominik Bečka po diskusi k tomuto bodu navrhnul následující usnesení: 
 
Usnesení č. 125Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
u k l á d á 
Radě městského obvodu Pardubice I předložit členům Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice I zprávu o provedeném interním auditu a dostupná vyjádření orgánů a zástupců 
MO Pardubice I k jeho výsledkům nejpozději do 31. 12. 2021. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: 31. 12. 2021 

 
 
Usnesení č. 126Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

2. 

Návrh novely Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
Statut města Pardubic 

Předkladatel: Alena Stehnová 
 
- bez diskuse 
 
 



Usnesení č. 127Z   16/12/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – J. Lejhanec) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
s c h v a l u j e 
navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic, 
spočívající v odejmutí části dosud svěřeného majetku ve vlastnictví města ze správy 
městského obvodu, a to část pozemku označeného jeho p. p. č. 316/13 k. ú. Pardubice 
(104 m2). 
 
 

3. 

Zpráva o provedeném interním auditu 
 
Předkladatel: Alena Stehnová 
 
STAŽENO PŘEDKLADATELKOU 
 
 

4. 

Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření 
a čerpání sociálního fondu 

 

Předkladatel: Gabriela Křížková 
 
- bez diskuse 
 
Usnesení č. 128Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I  
1) s o u h l a s í  

s úpravou pravidel hospodaření sociálního fondu Úřadu městského obvodu Pardubice I 
(ÚMOI) (původní znění směrnice č. 10/2017 Pravidel pro tvorbu, hospodaření a čerpání 
sociálního fondu) tak, aby od roku 2022 a roky následující činil příspěvek z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice I do Sociálního fondu ÚMOI 6,5% ze skutečně vyplacených 
částek ve smyslu č. II. Pravidel pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu ÚMOI; 
stávající znění Pravidel pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu ÚMOI je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2) s o u h l a s í  
s tím, aby pro rok 2022 a roky následující činil příspěvek ze Sociálního fondu ÚMOI na 
stravování zaměstnanců ÚMOI a uvolněných členů zastupitelstva 44,- Kč/zaměstnanec 
nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den, přičemž nominální hodnota stravenky 
bude 130,-Kč a z této hodnoty je 56,- Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtu městského 
obvodu Pardubice I, 

3)  s c h v a l u j e  
nové znění směrnice č. 10/2021 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního 
fondu“ dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

4) u k l á d á  
tajemnici úřadu městského obvodu, aby zajistila přípravu rozpočtu městského obvodu pro 
rok 2022 a roky následující ve smyslu bodu č. 1 a 2. 

Zodpovídá: tajemnice úřadu 
Termín: 31. 12. 2021 

 
 



5. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 
(rozpočtové opatření č. 25 – 27) 

 
Předkladatel: Patrik Dospěl 
 
- bez diskuse 
- hlasovalo se o všech třech návrzích společně 
 
Rozpočtové opatření č. 25 

Usnesení č. 129Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e   
rozpočtové opatření č. 25 – zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk – nákup radiostanice 
s příslušenstvím“ ve výši Kč 10 000,- na příjmové straně rozpočtu a navýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu, položka „Provoz 
JSDH“ v kapitole 14 – vnitřní správa. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 26 

Usnesení č. 130Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 26 – Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná 
dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 650.000,-Kč, zřízení nové položky 
„Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 697,800,-Kč a nové položky 
„Konsolidace – referendum Zelená brána“ ve výši 22.600,- na příjmové straně rozpočtu. 
Na výdajové straně rozpočtu přesun částky 70.400,- Kč do rezervy rozpočtu. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 27 

Usnesení č. 131Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e   
rozpočtové opatření č. 27 – převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
z běžných výdajů na kapitálové výdaje (na pol. 6123 – Dopravní prostředky 900 tis.; na pol. 
6122 – stroje, přístroje a zařízení- 200 tis. Kč) u výdajové položky „Operativní údržba a úklid 
obvodu“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
 
 

6. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 
 
Předkladatel: Patrik Dospěl 
 
Filip Sedlák 

- dotaz na reklamy – na dobu povolování 
- dotaz na rekonstrukci přízemí budovy U Divadla 828 – proč rekonstrukci nemůže 

financovat magistrát sám, když obvod už ji nepotřebuje a budova je v majetku města 
 



Usnesení č. 132Z   16/12/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I  
1. s c h v a l u j e 

návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 s podmínkou, že bude do konce roku 2021 
schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2022, 

2. s c h v a l u j e 
tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO, 

3. s v ě ř u j e 
dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO 
Pardubice I s účinností od 1. 1. 2022 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 
v následujícím rozsahu: 
Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol 
včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. Kč 300.000,00 
pro jednotlivý přesun finančních prostředků, 

4. b e r e   n a   v ě d o m í 
že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2022 do konce 
roku 2021, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. 
od 1.1.2022 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2022) chovat jako 
příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria, 

5. s c h v a l u j e 
v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022, příp. neschválení rozpočtu 
statutárního města Pardubice na rok 2022, rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2022 
do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 s podmínkami uvedenými v důvodové 
zprávě. 

 
 

7. 

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2022 
 
Předkladatel: Patrik Dospěl 
 
- v 18:09 h se omluvil a odešel Ondřej Šebek 

- v 18:10 h opustil jednací místnost Dominik Bečka 

- bez diskuse 

 
Usnesení č. 133Z   16/12/21  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
rozpočet sociálního fondu na rok 2022 dle předloženého návrhu: 
 

Údaje jsou v Kč   

ZDROJE 

Očekávaný zůstatek k 31.12.2021 680 000,00 

Zálohový příděl v roce 2022 707 000,00 

Úroky z účtu  1 000,00 

Zdroje celkem:  1 388 000,00 



VÝDAJE  
Příspěvek na reprezentaci 150 000,00  

Příspěvek na stravování 500 000,00  

Dary při významných životních situacích 80 000,00  

Příspěvek na regeneraci zaměstnanců  80 000,00  

Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 160 000,00  

Poplatky z účtu 3 000,00  

Rezerva 
 

415 000,00  

Výdaje celkem: 1 388 000,00  

Zdroje - výdaje = 0,00  

 
 

- v 18:12 se vrátil Dominik Bečka - nehlasoval 

8. 

Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
 
Předkladatel: Patrik Dospěl 
 
Filip Sedlák 

-  vyjádřil podivení nad tím kolik prostředků se vynaložilo zbytečně, tajemnice G. Křížková 
vysvětlila, že v celkovém objemu mnoho let je to částka srovnatelná s jinými obvody a městy 
s podobným rozpočtem 

 
Usnesení č. 134Z   16/12/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  

a) odepsání nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku specifikovaného v přiložené 
tabulce do nákladů jako tzv. zmařené investice a vyřazení ostatního majetku. Odepsán 
bude nedokončený majetek v pořizovací ceně 1,041.278,50,- Kč. Uvedený nedokončený 
majetek je již pro městský obvod Pardubice I do budoucna nevyužitelný – zejm. z důvodu 
jeho zastarání, změny podmínek, změny záměrů města.  

b) vyřazení majetku v pořizovací ceně 2,039.605,10 Kč  

 
 

9. 

Aktualizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I  
na léta 2019 – 2022 

 
Předkladatel: Alena Stehnová 
 
- v 18:24 h opustil jednací místnost Jiří Lejhanec 
- bez diskuse 
 
Usnesení č. 135Z   16/12/21  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
a)   s c h v a l u j e 



aktualizaci Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta  
2019 – 2022 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b)   u k l á d á 
postupné zajišťování realizace uvedených záměrů. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka 

 
- v 18:26 se vrátil Jiří Lejhanec 
 
 
 

10. 

Kontrolní zpráva č. 13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
 
Předkladatel: Dominik Bečka 
 
- bez diskuse 
 
Usnesení č. 134Z   16/12/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 41Z,73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z, 95Z, 119Z 
3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 30Z, 114Z, 118Z, 120Z, 121Z, 122Z, 123AZ, 123Z 
 
 

11. 

Diskuse 
 
Filip Sedlák 

- navázal na debatu okolo neuskutečněného bodu 3 a uvedl, že místostarosta O. Šebek 
nemá pravdu, když říká, že zastupitelé mohou hlasovat jen o uzavřených materiálech; 
zastupitelé mohou hlasovat o čemkoli 

Dominik Bečka 

- projevil nespokojenost nad informacemi v dopisu zastupitelům, který tajemnice G. Křížková 
zaslala zastupitelům ohledně bodu 3, který byl ale stažen 

Filip Sedlák 

- oponoval, že i ty informace, které mohou být vnímány jako osobního rázu, jsou důležitou 
reakcí na dokreslení fungování obvodu, který různě prosakuje různými kanály ven, navíc 
dopis zastupitelům není veřejným materiálem určeným k šíření. 

Ivana Dolečková 

- podpořila reakci Filipa Sedláka 

- během diskuse odešel Roman Harmat 

- Jiří Čáslavka – informoval o jednání p. Holečka v parku Na Špici a o změně v otvírací 
době a zamykání sportovního hřiště v parku 

 
 



Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin, 
17. mimořádné zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 19. ledna 2022 

od 16:00 h, 
místo bude upřesněno. 

 
 
 
Zápis vyhotoven dne 15. 12. 2021 
Zpracovala: Hana Matuchová  
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
  Jiří Lejhanec      Mgr. Filip Sedlák 
 
 
 


