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Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu
Pardubice I.
Důvodová zpráva
Činnost starostky Aleny Stehnové od 5. 11. do 18. 12. 2018
Dne 1. 11. 2018
− příprava zastupitelstva se starostou Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem
− ustanovující zastupitelstvo MO Pardubice I ve Společenském sále MmP
Dne 5. 11. 2018
− jednání na MmP s náměstkem J. Rychteckým – problematika vánočních trhů x trhy
na třídě Míru, přítomna p. H. Pechmanová, vedoucí odboru a p. Karas. Výsledek: již
počátkem roku 2019 vyvolat jednání a dohodnout se na dalším postupu přidělování
míst pro trhovce
− p o s t u p n é předávání úřadu bývalým starostou Ing. arch. J. M. a tajemnicí Ing.
G. K. - základní dokumenty, MO Pce I
− seznámení s organizační strukturou MO
Dne 6. 11. 2018
− porada s vedoucími odborů za přítomnosti bývalého starosty, výměna informací,
průběžná kontrola plnění úkolů, zadávání nových úkolů
− jednání se zastupitelem Dr. Kotykem + požadavek zastupitele Mgr. F. Sedláka
(průchodnost „Prokopky“ – vyvolat jednání s majitelem ČSOB; problematika
rekonstrukce nábřeží Závodu míru – projektová dokumentace zpracována pro čtyři
etapy, prozatím realizována IV. etapa – jak pokračovat, bez dotace či příspěvku
města Pardubice nemůžeme pro omezený rozpočet pokračovat v realizaci;
zpravodaj Pardubická 1 – jiné pojetí, větší prostor pro informace občanů, zpětná
vazba od občanů, naše vize do budoucnosti, informace z Městské policie, zajímavé
rubriky – příprava v novém roce 2019, ustanovit redakční radu, zapojit profesionály a
ochotné zastupitele, kteří projeví zájem na novém pojetí Pardubické 1; pamětní
deska (Eliáš, Smrž – oběti nacistů) + památník na nálety z roku 1944: pokračovat

−
−
−
−

v jednání s p. Karasem a p. Martinou Sigmundovou z MmP – starostka, p. Linhart,
Dr. Kotyk – v procesu;
individuální osobní setkání se zaměstnanci MO I
jednání se zastupitelem p. Harmatem – rekonstrukce sídliště Dašická; návrh jak by
měla fungovat Komise Rozvoje MO – zástupce z každé strany a hnutí + odborníci
korespondence, datová schránka, kalendář s propojením do počítače, nová hesla,
administrativa apod.
zpracovat pracovní náplň místostarosty p. O. Šebkovi

Dne 7. 11. 2018
− předávání otevřených projektů - souběžně jednání se zastupitelem p. Harmatem,
Ing. arch. J. Menšíkem, tajemnicí Ing. G. Křížkovou, etapy rekonstrukce sídliště
Dašická
− osobní blahopřání a předávání dárkového balíčku s květinami jubilantce
− upozornění zastupitele Ing. Lejhance na nevhodný posyp na dlažbu na třídě
Míru – prašnost, nevhodnost posypu, kumulace u zdí domů, nekončící stížnosti
majitelů obchodů, restaurací i procházejících občanů – upozorněn ředitel p. Kopecký
(Technické služby) – bude sjednána náprava
Dne 8. 11. 2018
− pokračování v předávání dokumentace, konzultace s bývalým starostou
− jednání s místostarostou O. Š. – vyjasnění si pracovních aktivit; osobní úkoly
− jednání se zastupitelem Vojtěchem Jirsou – téma Komise RMO, plán rozvoje MO
Pce I – plán rozvoje v mapě – forma workshopu (participace, zadání, obhajoba…) –
příležitost představení na jednání RMO I
− komunikace s vedoucí odboru p. H. Pechmanovou – kompetence Odboru dopravy
a životního prostředí
− záznam osobních úkolů starostky
Dne 9. 11. 2018
− pracovní úkony spojené ještě s funkcí ředitelky školy – přednášková činnost
Dne 10. 11. 2018 - sobota
− přednášková činnost
Dne 12. 11. 2018 – 19. 11. 2018
− nástup na operační výkon, pracovní neschopnost, propuštění na revers
Dne 19. 11. 2018
− jednání RMO Pce I
− administrativa, korespondence…
Dne 20. 11. 2018
− jednání starostky na OHA MmP se zastupitelem V. Jirsou – možnosti spolupráce,
pozice a zájmy MO Pce I a OHA, plán budoucích investic města Pardubic
− administrativa, korespondence…
Dne 23. 11. 2018
− pracovní setkání s primátorem Ing. M. Charvátem – první rozprava k rozpočtu
města Pardubic
− slavnostní Benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“,
prostory Terminálu Jana Kašpara Letiště Pardubice, organizátor RIC Mgr. Hana
Janíková

Dne 27. 11. 2018
− porada s vedoucími odborů MO I
− jednání s vedoucí odboru p. L. Tobolkovou před vlastním jednáním s p. Holečkem
− jednání s p. Holečkem, téma: provoz Hřiště Na Špici, závěr: písemné vyjádření
z MO Pce I.
− telefonická stížnost ohledně prostoru u Magnumu, řešení s vedoucí odboru
p. Tobolkovou, vyjasnění, kdo za daný prostor zodpovídá - majitel pozemku
− osobní blahopřání a předávání dárkového balíčku s květinami jubilantce L. Č. –
99 let
Dne 28. 11. 2018
− jednání v kanceláři primátora M. Ch. – parkování automobilů u Arény v době
hokejových zápasů a koncertů apod., kdy dochází k poškozování závlahového
systému, který spravuje MO Pce I.
Účastníci: starostka a místostarosta MO Pce I., vedoucí odboru p. L. Tobolková,
primátor, náměstek Kvaš, ředitel MP, ředitel Rozvojového fondu, vedoucí
p. Brož…zápis bez pokynu samostatně provedla p. Tobolková, je k dispozici. Závěr:
za organizaci parkování zodpovídá pořadatel, bude zajištěno hlídací službou,
nasměrování do míst, kde bude možnost parkování za mírný poplatek.
− jednání s místostarostou p. J. Procházkou – téma odměňování neuvolněných
zastupitelů…
− jednání s občankou p. M. B. – téma: úklid před nádražím
− jednání s bývalou zastupitelkou Dr. Andreou Šmejdovou (Troníčkovou) - Adventní
koncert v kostele Zvěstování Panny Marie v Klášterní ul., ve dne 21. 12. 2018,
organizováno MO Pce I (dotace, organizace, přistavení autobusu …)
− jednání s p. Helenou Machovou – Jazz Dance Open, starostka se stane členkou
poroty, napsat oficiální zvací dopis pro zahraniční delegaci z MO Pce I.
− osobní blahopřání a předávání dárkového balíčku s květinami jubilantce p. D. P.
– 96 let
− Komise pro výchovu a vzdělávání na MmP – starostka členkou
29. 11. 2018
− jednání s vedoucím odboru p. P. Víškem – rozpočet MO Pce I
− jednání s ředitelem TS města Pardubic p. Ing. Kopeckým – kompetence x
skupinová práce na MO Pce I.
− pracovní jednání s ředitelem ČSOB Ing. Nezvedou (přítomen také místostarosta
O. Š.) o průchodnosti „Prokopky“, závěr: z bezpečnostních důvodů nelze
požadavek akceptovat
30. 11. 2018
− pracovní úkony spojené ještě s funkcí ředitelky školy – předsedkyně zkušební komise
pro kurzy, zkouška
Dne 1. 12. 2018 - sobota
− zkouška studentů, předsedající zkušební komis18
Dne 4. 12. 2018
− Komise pro výchovu a vzdělávání na MmP – starostka členkou
− gratulace Ing. arch. Menšíkovi k narozeninám
− jednání s vedoucí odboru p. H. Pechmanovou – požadavek na umístění reklamy,
vyjádření odboru MmP je negativní – zábor na “kulatém rohu“ a před Komerční
bankou, závěr: nepovoleno

−

jednání s náměstkem VaK Ing. Dyntarem, synchronizace s jejich plánem –
problémová ulice Dr. Krpaty, havarijní stav kanalizace a vodovodního řádu, je
třeba rekonstrukce celé dotčené ulice – jednat s p. Bakajsou, s primátorem aj.

Dne 8. 12. 2018 – sobota
− účast starostky a projev při vzpomínkové akci na odvlečení židovských občanů
z Pardubic a okolí do koncentračního tábora Terezín a to ve dvou transportech
(odvlečeno 2 179 občanů a nacisty plánovitě vyvražděno přes 2 000 lidí)
Dne 10. 12. 2018
− jednání se zástupci Městské policie (MP) ředitelem p. Hüblem, p. Forgáčovou…,
nádraží hlídá Bezpečnostní agentura, přespává 20 – 30 bezdomovců, jde o malé
skupinky lidí – problém zdravotní (TBC, hepatitis, velkým problémem je SVRAB aj.);
v SKP centru pracuje lékařka pro tyto občany bez domova – převoz těchto jedinců
tzv. špinavou sanitkou, která se musí po té řádně dezinfikovat prostřednictvím
vybavení vysokotlakovým čističem (VAP); nová motivační osvěta – nedostávat věci
zadarmo, ale za práci v našem MO I; návrh nově zřízených prozatímních služeben
MP – nevyužité prostory bytů v domě u nádraží, kde bydlí poslední 2 rodiny; odtahy
vozidel, když je avizován zábor 7 dní dopředu – problém celoměstský; vraky
v Pardubicích – jednání s náměstkem Kvašem – budeme mít přístup k evidenci
aut???; při akcích (besídky, večerní akce apod.) před ČSOB stání na chodnících
dle posouzení MO Pce I – bylo by třeba, aby dotyční si dali tato zvláštní rozhodnutí
za okna aut (zpoplatněno); MP souhlasí se zveřejňováním monitoringu ve výtiscích
Pardubické 1
− jednání s p. Koptíkem, požadavek o změnu provozní doby u AFTER baru – dříve
Hany Bany (nyní do 1:00 a otvírá v 6:00 hodin, o víkendech provoz do 3:00 a otvírá
v 6:00) tyto 3 hodiny čekání na znovuotevření návštěvníci přecházejí do nonstopu
ve Štrossově ulici či posedávají na chodníku – dodržování Vyhlášky!, častá anonymní
udání p. majitele zneklidňují…
− jednání s ředitelem Ing. M. Kvírencem, předsedou představenstva, holding ENTERIA
(firma Chládek a Tintěra), dceřiné společnosti Marhold + Kvis, představení firmy –
pozemní a dopravní stavby
− jednání RMO Pce I – představení projektu zastupitele p. V. Jirsy, závěr:
dopracování tabulky doplněním pracovníky našeho MO
11. 12. 2018
− jednání se starosty MO Pce II Mgr. R. Hejným a MO Pce V Bc. J. Rejdou – výměna
zkušeností a rady z praxe
− telefonická stížnost p. P. Š. na nepořádek na Weberově náměstí – zajištěn
operativní úklid naší jednotkou, následný den telefonická pochvala
12. 12. 2018
− jednání Kolegium starostů všech MO v kanceláři náměstka Kvaše – požadavky na
rozpočet, Informační systém IT požadavek z města Pardubice na centralizaci – pouze
MO I a MO III nejsou ve společném systému. Argument: není vhodné, aby třetí strana
(vzhledem k GDPR) měla možnost nahlížet do systému IT. Závěr: nechat si
vyhodnotit cenovou kalkulaci na MO I a porovnat s cenou, která se od 1. 1. 2019
bude hradit do pokladny města Pardubice.
− jednání s Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem divadla a uměleckým šéfem
a Ing. Bohumilem Kosem, ekonomickým náměstkem VČD Pardubice – dotace
− jednání s Ing. Vladimírem Bakajsou – vedoucím odboru dopravy (OD) MmP.
a) problematika parkovacích míst. Před vydáním ROZHODNUTÍ (ze strany MO
Pce I) NA ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ se vždy bude vyjadřovat OD
b) rekonstrukce U kamenné vily ??? – bude jednáno s vedením města

−

−

c) plán na rok 2019 – v rozpočtu města je počítáno s rekonstrukcí vozovky a
parkovacích míst v Hronovické ulici
d) rekonstrukce cyklostezky v zálivu u KÚ směrem k Sokolovně (dříve Dynamu)
jednání s p. J. K. (kontakt znám), problematika hluku v ul. Sladkovského 507
z restarace Flip BARU - otevírací doba ve všední dny do 2:00 hodin, o víkendech do
4:00 hodin, poničené výlohy, posprejované, rozbité dveře, návštěvníci pokuřují před
BAREM, posedávají na stojanech kol, jezdí na skatebordech přes dlažbu – námitka
proč je nepustí do dvora (do zahrádky) daného BARU, konzultováno obyvatelkou J.
K. s MP, prý jim kamerový systém nedovolí zhlédnutí pro koruny stromů (???). Závěr:
jednání s MP, zmapovat zavírací doby restaurací a provádět v daném čase
kontroly…
jednání s p. Rochlem
a) akce „Hurá na prázdniny“ v měsíci červnu v Bubeníkových sadech, později
na třídě Míru, dotace z MO I v roce 2017 - 30 000,- Kč, v roce 2018 - 40 000,- Kč.
Atrakce: řetízkový kolotoč, nafukovací hrad, kolotoč se zvířátky, malování na
obličej, soutěže pro děti, ukázka hasičského auta – p. Jiří Chmelík, posádka
hasičů MO Pce I apod.
b) zábor na prodejní stánek větších rozměrů – nové podání žádosti, konzultováno
s tajemnicí

Dne 13. 12. 2018
− jednání se zastupitelem Dr. Kotykem:
a) výsledek z jednání ohledně průchodnosti „Prokopkou“
b) infotabule na původním dnes již zrušeném židovském hřbitově (Židov) –
upozornění na vyjádření památkářů
c) kruhový objezd před vjezdem na nábřeží Závodu Míru – podnět k zastávce
MHD – instalace lavičky s krytým přístřeškem
d) proti Zimnímu stadionu – je zde klasické schodiště, vybudovat nájezd
e) služby pro seniory, jak lze řešit kromě dojezdů za lékařem i odvoz směr
k bydlišti seniora, aby nebyl odkázán na několikahodinové čekání. Jednat se
sociálním odborem, p. náměstkem Rychteckým – pokusit se najít řešení
Dne 14. 12. 2018
− jednání s Ing. Jelínkem, firma PRODIN, která se zabývá projektováním
(chodníky, vozovky, parky…), úzká spolupráce s tajemnicí MO I a s vedoucí odboru
p. L. Tobolkovou;
Projekt rekonstrukce vnitrobloků Dašická, realizována I. a III. etapa, v roce 2019 bude
realizována II. etapa (od Drážky ke gymnáziu)
− jednání s J. Zbořilovou, ředitelkou Komorní filharmonie Pardubice – kultura
orchestru, dotace
Dne 17. 12. 2018
− jednání p. Kafonkem a p. Ticháčkem – Palác Pardubice
− kulturní akce – koncert Jiří Ševčík PIRATE SWING Band Gala 2018 v Domě hudby Sukova síň
Dne 18. 12. 2018
− porada s vedoucími odborů ÚMO Pce I za přítomnosti tajemnice Ing. G. Křížkové,
výměna informací, průběžná kontrola plnění úkolů, zadávání nových úkolů
− jednání s p. Kafkou a Ing. arch. J. Menšíkem
− setkání s Radou seniorů – nad Informačním centrem
− zastupitelstvo MO Pce I

