Městský obvod – statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V

Usnesení a zápis
z 10. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V,
které se konalo dne 16. prosince 2020 od 17.00 hod. v salonku DK Dukla
Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Filip Šťastný, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jaroslav
Kňava, Evžen Erban, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Bc. Petra Prusáková, Karolina
Štefková, Ing. Jiří Janoš, Ing. Petr Netolický, Ing. Jiří Hájek
Omluveni: Martin Merhout, 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
Evžena Erbana, Ing. Milana Randáka a Bc. Jana Nadrchala, ověřitele zápisu Ing. Jiřího Janoše
a Ing. Filipa Vařechu, zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou, konstatoval, že je
přítomných 13 členů zastupitelstva.
II.
Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí
Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V
Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V
Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO
Pardubice V
4. Kontrola dokončených investičních akcí
5. Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2021
6. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2020
7. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020
8. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021
9. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020-2023
10. Prodloužení termínu plnění usnesení č. 76/2020 Z (Rychlá opatření proti suchu)
11. Diskuse
Pro 15, zdržel se 0, proti 0
1.
2.
3.

III.
Projednání předložených materiálů
1.
Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání
ZMO Pardubice V
Ing. Filip Vařecha se dotazuje pana starosty na činnost starosty v konkrétních dnech:
30.9. – TGM – Hůrka – návrh na vznik projektových týmů. Pan starosta odpovídá, někdejší
pracovní skupina skončila, z důvodu nepraktičnosti. Byl založen nový projektový tým (větší
variabilita), který jasně stanoví kroky v daných lokalitách.
26.10. – Dočasky – Pardubice sobě – jednání o psím útulku, jaký je konkrétní plán - rádi
bychom byli průběžné informování o průběhu. Pan starosta odpovídá – Rada města Pardubic
momentálně nechává prověřit statiku objektu, jelikož je objekt dlouhodobě nevyužit a je
možné, že je statika narušena. Je několik záměrů, jak naložit s objektem (pronájem, veřejná
dražba atd.). Nyní se čeká na vyjádření statika, který rozhodne, v jakém stavu je objekt, zdali
budovu zdemolovat nebo zrekonstruovat. Prozatím se prověřuje několik lokalit, které by byly
vhodné pro psí útulek, a objekt ,,Bobr“ je jedním z nich. Následně na to reaguje Ing. Filip
Vařecha, který navrhuje usnesení:
„ZMO Pardubice V si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o konečném stanovisku MO Pardubice
V ve věci budoucího využití tzv. objektu Bobr na území dukelského lesoparku.“
Dále do této diskuze vstupuje pan Ing. Hájek, který chce podpořit navržené usnesení pana Ing.
Vařechy. Rád by, aby se MO Pardubice V podílel na rozhodnutí, jak se s objektem ,,Bobr“
naloží. Do této diskuze dále vstupují Ing. Petr Netolický, pan tajemník, Bc. Jan Nadrchal,
Evžen Erban.
3.12. - jednání s investorem výstavby na S. K. Neumanna - odpovídá Bc. Jan Nadrchal –
pravidelně jednáme s investorem, a v následujících dnech obdržíme návrh plánovací smlouvy.
Primárně se řešily požadavky z obvodu. Výstupem z těchto jednání je, že investor se chce
podílet na zřízení školek a na dalších požadavcích se budeme domlouvat následně. Také
odpovídá pan místostarosta, z jednání vyplynulo, že investor nyní jedná pouze o přibližně 1/3
zastavitelného prostoru (cca 1200 domácností), další etapy projektu se zatím neprojednávají.
Ing. Petr Netolický se dotazuje, zdali investor řeší stávající dopravní návaznost. K věci dále
diskutují Bc. Monika Klátilová (vedoucí OIS), Ing. Jiří Janoš, pan starosta a pan Bc.
Nadrchal, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jiří Hájek, Ing. Petr Netolický.
Ing. Petr Netolický předložil zastupitelům návrh usnesení z místní komise Jesničánky:
„ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V, požádat Městskou policii Pardubice,
aby důsledně prováděla kontrolu rychlosti jízdy v ulicích Na Záboří a Demokratické mládeže,
termín do 15.1.2021.“
a
„ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V, požádat Městskou policii Pardubice,
aby důsledně prováděla kontrolu parkování vozidel v oblasti „Zóna 30 Jesničánky“ s důrazem
na místa v blízkosti křižovatek ulice Chrudimské a ulic Široká, Na Záboří, Raisova a Čacké
(tj. míst vjezdu do zóny 30 Jesničánky), termín do 15.1.2021.“
Pan starosta reaguje na navržené usnesení, s tím že navržená usnesení mu připadají
bezpředmětná, a zdali by nebylo moudřejší stáhnout navržené usnesení. Ing. Petr Netolický
požaduje hlasování o tomto usnesení. Pavel Studnička, který se domnívá, že navržené
usnesení je precedentní. Dále vstupují do diskuze pan Ing. Jiří Hájek, navrhuje do usnesení
doplnit slovo opakovaně, reagují Ing. Milan Randák, pan tajemník a pan starosta. Ing. Petr
Netolický trvá na hlasování o navržených usneseních. Po další diskusi je ochoten stáhnout
usnesení zabývající se měřením rychlosti, ale u usnesení, týkající se parkování vozidel trvá na
hlasování.

Pan Ing. Vařecha se dále dotazuje na jednání:
25.11.- dotaz na online jednání týkající se Pasportizace parkovacích míst a Koordinačního
jednání k investičním akcím a dopravním omezením ve městě Pardubice, pan starosta
odpovídá, dále diskutují Ing. Jiří Hájek, Bc. Jan Nadrchal.
Poté se hlasovalo o navržených usneseních:
(usnesení č. 88/2020 Z)
ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V, požádat Městskou policii Pardubice,
aby důsledně opakovaně prováděla kontrolu parkování vozidel v oblasti „Zóna 30
Jesničánky“ s důrazem na místa v blízkosti křižovatek ulice Chrudimské a ulic Široká, Na
Záboří, Raisova a Čacké (tj. míst vjezdu do zóny 30 Jesničánky), termín do 15.1.2021.“
Pro 5, zdržel se 6 (P. Studnička, Ing. J. Kňava, Ing. Jiří Janoš, F. Šťastný, J. Rejda, DiS., Bc.
P. Prusáková), proti 2 (Ing. M. Randák, K. Štefková)
(usnesení č. 89/2020 Z)
„ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V, požádat Městskou policii Pardubice,
aby důsledně prováděla kontrolu parkování vozidel v oblasti „Zóna 30 Jesničánky“ s důrazem
na místa v blízkosti křižovatek ulice Chrudimské a ulic Široká, Na Záboří, Raisova a Čacké
(tj. míst vjezdu do zóny 30 Jesničánky), termín do 15.1.2021.“
Pro 2 (Ing. J. Hájek, Ing. P. Netolický) zdržel se 9, proti 2 (Ing. M. Randák, F. Šťastný)
(usnesení č. 90/2020 Z)
ZMO Pardubice V si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o konečném stanovisku MO Pardubice
V ve věci budoucího využití tzv. objektu Bobr na území dukelského lesoparku.
Pro 9, zdržel se 4 (Ing. J. Kňava, Ing. M. Randák, P. Studnička, E. Erban), proti 0
(usnesení č. 91/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od
posledního jednání ZMO Pardubice V dne 23. 9. 2020.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
2.
Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipovi Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru.
Bez diskuze.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 92/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního
výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování:
134/2020 R – 154/2020 R.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
3.
Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V
o plnění přijatých usnesení ZMO Pardubice V
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru.

Pan Ing. Vařecha informuje členy zastupitelstva, že kontrolní výbor neshledal žádné chyby o
plnění přijatých usnesení ZMO Pardubice V. Pouze u usnesení 76/2020 Z se prodlouží termín
pro svolání pracovní skupiny za účelem vytvoření Směrnice o péči a údržbě zeleně.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 93/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního
výboru ZMO Pardubice V a:
1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 78/2020 Z – 87/2020 Z,
2. Ponechává v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 47/2019
Z, 67/2020 Z a 76/2020 Z.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
4.
Kontrola dokončených investičních akcí
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru. Ing. F. Vařecha informuje členy zastupitelstva, že při kontrole dokončených
investičních akcí, bylo zjištěno, že nebyla předložena Radě MO Pardubice V informativní
zpráva ohledně griloviště. Ing. Netolický nesouhlasí s navrženým usnesením kontrolního
výboru a navrhuje nové usnesení. Na to reaguje Bc. Nadrchal, které navrhuje upravení
navrženého usnesení z kontrolního výboru, a to na „ZMO Pardubice V bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru k dokončeným investičním akcím“. Do diskuse se zapojuje Ing. J. Kňava
s tím, že pan Ing. Netolický na jednání KV navrhoval usnesení, které předkládá na jednání
zastupitelstva, ale KV jej neakceptoval.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 94/2020 Z)
ZMO Pardubice V bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ke kontrole dokončených
investičních akcí tak, jak byla předložena.
Pro 11, zdržel se 2 (Ing. J. Hájek, Ing. P. Netolický), proti 0
5.
Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2021
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního
výboru. Bez diskuse.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení:
(usnesení č. 95/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předložený plán činnosti KV ZMO
Pardubice V na rok 2021.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
6.
Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2020
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru.
Diskuse:
Ing. F. Vařecha se dotazuje na kulturní akce – Svatomartinské víno, Rozsvěcení stromečku a
Vánoční punče – prostředky byly proinvestovány, proč se nakupovalo zboží vzhledem ke
skutečnosti, že se předpokládalo, že se akce neuskuteční a jak to bude v příštím roce - pan
starosta odpovídá, že zboží v takovém množství, které je potřeba ke konání kulturních akcí se

musí s předstihem nakoupit. Do poslední chvíle jsme doufali, že akce budeme moci
uskutečnit, bohužel se tak nestalo. Zboží je uloženo v archívu MO Pardubice V, a bude
použito na akce v následujícím roce.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 96/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V
k 30. 11. 2020 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto
rozboru.
Pro 12, zdržel se 0, proti 1 (Ing. F. Vařecha)
7.
Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy. Bez
diskuse.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 97/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 4. změny
rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 4. změny
rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 uvedené v tabulkové části zprávy a
rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
8.
Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy.
Diskuse:
Ing. Filip Vařecha – dotaz na výstavbu dětského hřiště Pod Vinicí – konkrétně se dotazuje,
zda vedení MO historicky jednalo s developerem ohledně jeho finanční spoluúčasti a s jakým
výsledkem, pokud nějaká komunikace probíhala, prosí o zaslání zápisu, resp. jeho kopie.
Pan Janeba (z veřejnosti), který se dotazuje na připravenost obvodu na případný výpadek
financí pro městský obvod, na to navazuje Ing. Filip Vařecha, dle jeho názoru obvod
nedostatečně plánuje budoucí výdaje, aby byl výhled a plánování konkrétnější, navrhuje proto
sadu usnesení v této věci. K tomu se vyjadřuje Ing. Marcela Kotyková, která vysvětluje, proč
nedoporučuje navrhované návrhy usnesení, za životní prostředí se vyjadřuje Ing. Monika
Klátilová.
Ing. Filip Vařecha dále navrhuje doplnění projektového zásobníku i o věci, které budeme chtít
dělat v budoucnosti. K věci diskutuje pan starosta, Ing. Monika Klátilová, Ing. Petr Netolický,
Ing. Jiří Hájek, který navrhuje Ing. F. Vařechovi, aby své návrhy usnesení stáhl s tím, že ve
finančním výboru se o tom může dále diskutovat. Dále ve věci diskutují Ing. Jaroslav Kňava,
Pavel Studnička, Ing. Jiří Janoš, Ing. Filip Vařecha, který v této chvíli stahuje své návrhy
usnesení, ale je potřeba v této oblasti dále pracovat.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 98/2020 Z)
1.
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO
Pardubice V na r. 2021 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2021
uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.

2.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice
V pravomoc provádět v r. 2021 rozpočtová opatření:
- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z
rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a
z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem
z rezervy rady, starosty nebo místostarosty, z položky příspěvky nebo z položky dary
v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné
položky);
- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i
nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce
při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. O těchto rozpočtových
opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně
rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;
- v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných
rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (s výjimkou dotace z ÚP, která je upravena dále
samostatně), která spočívají ve vytvoření položky určené pro přidělenou dotaci v
dotačních příjmech a v současném zvýšení položky pro dotovanou akci ve výdajích, nebo
rozpočtová opatření spočívající v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových
příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních
příjmech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové
finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo
MO;
- týkající se rozpočtu na r. 2021 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace
z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení
položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a
zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či
snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem
za r. 2021 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně
rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2021. O těchto rozpočtových opatřeních budou
předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich
bude informováno zastupitelstvo MO;
- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých
výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu
výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových
položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové
finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo
MO;
- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO
na r. 2021 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových
příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství,
mládež, tělovýchova, kultura. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem
informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude
informováno zastupitelstvo MO.

3.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného
návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 ve
smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn
rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2021 zajistila vedoucí odboru
ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny
v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného
návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a rovněž technické přesuny v rámci
jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního
fondu na r. 2021 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující
pracovník).

5.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské
akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce
uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021, který je uveden
v závěru této zprávy.

6.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala
případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 spočívající
v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi
v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené
v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí
s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo
MO.

7.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky
společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při
akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na
osobu.

8.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní
jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do
200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž
květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační
předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační
předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč.,
a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity
pro významné návštěvy a další osoby.

9.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky drobné
akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích
poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu.
11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že hospodaření se
sociálním fondem v r. 2021 se bude řídit stávající směrnicí č. 7/2019: Pravidla
hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem
městského obvodu dne 18. 12. 2019 a účinnou od 1. 1. 2020.
Pro 11, zdržel se 0, proti 1 (Ing. F. Vařecha)
9.
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020-2023
Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního
výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy.
Diskuse:
Ing. Filip Vařecha se dotazuje paní Ing. Kotykové, zdali obvod počítá se sníženým příjmem
do rozpočtu (snížení DPH, zrušení superhrubé mzdy, pokles daňových příjmů), Ing. Kotyková

odpovídá, že počítáme s poklesem příjmů, ale máme rezervu. Vychází se z podkladů od
magistrátu města.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 99/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k aktualizaci
střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh aktualizovaného střednědobého výhledu
rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020–2023 uvedený v tabulkové části zprávy.
Pro 12, zdržel se 1 (Ing. J. Janoš), proti 0
10.
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 76/2020 Z (Rychlá opatření proti suchu)
Pan starosta uvádí zprávu, bez diskuse.
Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.
(usnesení č. 100/2020 Z)
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení
č. 76/2020 Z (Rychlá opatření proti suchu) do 10. 3. 2021.
Pro 13, zdržel se 0, proti 0
11.
Diskuse
Pan starosta otevírá diskusi.
Ing. Jiří Hájek se dotazuje na řešení dopravy v souvislosti s opravou nadjezdu k nemocnici,
jak se to projeví na území obvodu, žádá Bc. Jana Nadrchala o zjištění informací u náměstka
Kvaše, dále navrhuje zastupitelům, abychom vyhradili symbolické pietní místo, např. pamětní
deskou nebo památníčkem, které by připomínalo „Karanténu“. K tomuto se přiklání i Bc. Jan
Nadrchal, který by byl rád, kdyby tato iniciativa byla projevena právě v našem obvodu.
Ing. Filip Vařecha vysvětluje, proč byl prodloužen termín pro vytvoření pracovní skupiny
proti suchu, dotazuje se Bc. Moniky Klátilové, zda už máme nějaké konkrétní výsledky, Ing.
Klátilová odpovídá, že jsou již nakoupeny první závlahové vaky a informuje i o stávajících
výsadbách, Ing. Jiří Janoš doplňuje, že součástí investiční akce ,,H“ je realizace retenčních
nádrží, ze kterých se bude následně provádět zálivka pro přilehlé plochy. Dále se Ing. Vařecha
dotazuje, zda je možné seče provádět pouze v pracovní dny, nikoliv o sobotách, Ing. Monika
Klátilová doplňuje, že na příští rok je již uzavřena smlouva, která umožňuje i sekání v sobotu,
na další období bude smlouva upravena.
Ing. Petr Netolický se dotazuje na mail pana Kučery ohledně balíčků pro jubilanty, pan
starosta odpovídá, doplňuje pan tajemník.
Ing. Petr Netolický se dále dotazuje, zdali víme, jaké jsou záměry s nebytovými prostory v ul.
A. Krause. Odpovídá pan starosta, že bohužel netušíme.
Pan tajemník informuje členy zastupitelstva o personálních změnách na úřadu, představuje
nového vedoucího OIS paní Bc. Moniku Klátilovou a nového pracovníka OIS – investic pana
Jana Brožka.

IV.
Závěr
Jednání zastupitelstva bylo v 19:00 hod. ukončeno.

Pardubice 16. 12. 2020
Ověřitelé:

...........................................
Ing. Jiří Janoš

...............................................
Ing. Filip Vařecha

..........................................
Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

