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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/1545/2022/SEKR/Mt 
Ev. č.  2966/2022 
Spis. zn. 143/2022 
 

Z á p i s 
z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se 

konalo dne 16. 3. 2022 od 16 hodin v zasedací místnosti MmP v mezipatře 
budovy U Divadla 828, Pardubice 

 
Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. – dostavil se před projednáním 

bodu 1, Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se před projednáním bodu 1, Ivana 
Dolečková – ON-LINE, Ing. Patrik Dospěl, Roman Harmat, PhDr. Jiří Kotyk, 
Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. Vladimír Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík, 
Mgr. Filip Sedlák, Mgr. Ondřej Šebek,  

Omluveni: Mgr. Michal Drenko, Mgr. Marie Hubálková, Bc. Alena Stehnová (dále jsou jména 
uváděna bez titulů) 

Zasedání zahájil Ondřej Šebek, místostarosta městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„místostarosta“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 
9 členů zastupitelstva + 1 on-line. 
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Ondřej Šebek       (pro 10 proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Jiří Kotyk 
- Jaroslav Menšík       (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
Na stůl zastupitelé obdrželi: 

Bod č. x - Zastupování starostky v době pracovní neschopnosti místostarostou 
 
Filip Sedlák – navrhnul zařadit do programu bod – Odvolání starostky MO Pardubice I 
 
Místostarosta Ondřej Šebek navrhnul vzhledem k pozdějšímu příchodu předkladatele Mgr. 
Čáslavky posunutí bodu „Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloků pro 
období květen 2022 – prosinec 2022“ až za původní body č. 3 a 4 
 
Jiří Lejhanec navrhnul přečíslování celého programu – viz níže: 
 
 

Program 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
 

Prezentace Ing. arch. Lukáše Smetany – „Soubor polyfunkčních staveb v areálu 
Winternitzových automatických mlýnů“ 
1. Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I 
2. Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2022 
3. Kontrolní zpráva č. 15 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
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4. Odvolání starostky MO Pardubice I 
5. Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloků pro období květen 2022 – 

prosinec 2022 
6. Zastupování starostky v době pracovní neschopnosti místostarostou 
7. Diskuse 
Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2021 
 
Program 18. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen   (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
Zápis ze 17. mimořádného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I (dále jen 
Zastupitelstvo MO Pardubice I) byl na základě vyjádření ověřovatelů schválen. 
 
Ověřovateli zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni:  

- Dominik Bečka 
- Roman Harmat 

 
Zapisovatelkou zápisu z 18. zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
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Prezentace „Soubor polyfunkčních staveb v areálu Winternitzových 
automatických mlýnů 

 

- Ing. arch. Lukáš Smetana seznámil přítomné s II. etapou přestavby automatických mlýnů 
formou on-line prezentace a odpověděl zastupitelům na jejich dotazy. 

 
 

- postupně se dostavili do jednací místnosti Ondřej Beran a Jiří Čáslavka 
 

1. 
Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I 

 
Předkladatel: Ondřej Šebek 
 
Ondřej Šebek  
- seznámil přítomné se situací kolem vydání zpravodaje „Pardubická jednička“ – vydavatel 

požaduje navýšení ceny o 15 000,- Kč (zdůvodňuje navýšením ceny papíru) – připravované 
číslo chce vydat v menším rozsahu, než je sjednáno ve smlouvě – bude řešit a rozhodne 
Rada MO Pardubice I  
Jiří Lejhanec navrhuje odstoupit od smlouvy, příp. vydat na přelomu května/června již jen 

jedno číslo v tomto volebním období s příspěvky z městského obvodu 
Filip Sedlák kritizuje, že mu bylo odmítnuto vydat jeho článek s odkazem na menší rozsah 

a kdo tam zařadil článek o fotbalovém stadionu 
Roman Harmat upozornil, že cena papíru se podílí na nákladech v jednotkách procent, 

největší podíl činí za distribuci a práce redaktora 
Dominik Bečka se dotázal na situaci s velkoobjemovými kontejnery – záměrem města je 

postupné snižování přistavování kontejnerů a současné navyšování kapacit sběrných dvorů 
Jiří Čáslavka opětovně kritizoval koncept starostky 
Dominik Bečka se dotázal na nákup kamery pro Městskou policii Pardubice - na přesné 

místo, kam bude umístěna – je to roh ulice Jungmannova a Palackého třídy 
Roman Harmat se dotázal na stavební uzávěru v lokalitě Sakařova – jedinou možnost vidí 

ve změně územního plánu – bude MO navrhovat jako účastník řízení tuto změnu ÚP? 
Filip Sedlák  
– předloží návrh na usnesení, aby místostarosta zahájil jednání s primátorem o možném 

odkupu pozemků v této lokalitě 
– dotázal se na stav kauzy Sakařova (stavební uzávěry v této lokalitě) a stanovisko a kroky 

rady k projektové dokumentaci rodinného domu Sakařova I 
 
Usnesení č. 139Z   18/03/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

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

2. 
Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 2) 

 
Předkladatel: Patrik Dospěl 
 
- uskutečnila se diskuze ohledně nákupu kamery pro MP Pardubice – dotaz na další náklady 

ve výši 20 000,- Kč ročně 

Filip Sedlák  
- pořízení jedné kamery je příklad nekoncepčnosti, která byla obvodům v minulých letech 

vyčítána, ale vzhledem k zajištění bezpečnosti v lokalitě s návrhem souhlasí 
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Usnesení č. 140Z   18/03/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 2 - předmětem rozpočtového opatření je navýšení příjmové části 
rozpočtu o zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021 ve výši 5 150 tis. Kč a navýšení 
výdajové části rozpočtu v Kapitole č. 15 – životní prostředí, položka „Péče o stromy“ o 900 
tis. Kč, v Kapitole č. 15 – životní prostředí, položka „Náklady na HM a DHM pro potřeby 
operativní údržby“ o 100 tis. Kč, v Kapitole č. 15 – životní prostředí (investiční) o 150 tis. Kč 
(zřizuje se nová položka „Nákup DHM – Kamery MpP“) a v Kapitole č. 27 – doprava, položka 
„Opravy a udržování komunikací“ o 4 000 mil. Kč. 
 
 

3. 
Kontrolní zpráva č. 15 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Předkladatel: Dominik Bečka 
 
- bez diskuse 
 
Usnesení č. 141Z   18/03/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.15 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I, 
2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 41Z,73Z, 89Z, 92Z, 95Z, 119Z, 132Z, 133Z, 135Z, 
3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 83Z, 84Z, 87Z, 124Z, 125Z, 126Z, 127Z, 128Z, 129Z, 130Z, 131Z, 134Z, 
136Z, 137Z, 138Z. 

 
 

4. 
Odvolání starostky MO Pardubice I 

 
Předkladatel: Filip Sedlák 
 
- v 18 h se omluvil a odešel Vladimír Martinec 

Filip Sedlák  
- od minulého jednání nevidí žádnou změnu, je přesvědčen o nekompetenci starostky a pokud 

by ve funkci setrvala při své dlouhodobé absenci, ukazuje to na nepotřebnost městských 
obvodů a jejich představitelů 

- F. Sedlák navrhnul tajnou volbu – všichni souhlasili – nikdo to nerozporoval 
 
Ustavení Volební komise: 

- O. Šebek navrhnul J. Menšíka, O. Berana, R. Harmata, F. Sedláka 

Hlasování o ustavení volební komise:    (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

- předsedou byl jmenován Filip Sedlák 
 

- byla vyhlášena 5 minut přestávka 
 

- byly rozdány hlasovací lístky s návrhem na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
o d v o l á v á 
Bc. Alenu Stehnovou z funkce starostky MO Pardubice I. 
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- uskutečnila se tajná volba (I. Dolečková /on-line/ nehlasovala) 
 
Hlasování: 
PRO ODVOLÁNÍ   6 
PROTI ODVOLÁNÍ   0 
ZDRŽEL SE    4 
 

Návrh na odvolání nebyl přijat. 
 
 

5. 
Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloků pro 

období květen 2022 – prosinec 2022 
 
Předkladatel: Jiří Čáslavka 
 
Jiří Čáslavka odpověděl na dotazy zastupitelů 
Ivana Dolečková upozornila, že na realizaci zbývá krátká doba – bylo navrženo upravit 
termíny – žádosti podávat do konce května a schvalovat do konce června tak, aby byl dostatek 
prostoru na realizaci 
Roman Harmat – požadavek na vyhodnocení této aktivity vždy na konci roku 
 
Usnesení č. 142Z   18/03/22  (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období květen 2022 – 
prosinec 2022 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení s navrženými úpravami 
termínů. 
 
 

6. 
Zastupování starostky v době pracovní neschopnosti místostarostou 

 
Předkladatel: Ondřej Šebek 
 
Filip Sedlák předložil návrh na usnesení, který avizoval při projednávání bodu č. 1: 

Usnesení č. 143Z   18/03/22  (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u k l á d á 
místostarostovi MO Pardubice I zahájit jednání s primátorem města Pardubic ve věci 
kontaktování majitele pozemků ve vnitroblocích ulic Sakařova – Ve Lhotkách – Sezemická – 
Bezdíčkova a Sakařova – Bezdíčkova – Sezemická – Věry Junkové a rohové parcely na 
severovýchodním rohu křížení ulic Sakařova x Bezdíčkova s cílem zahájit jednání o odkupu 
pozemků do majetku města Pardubice. 
 
Usnesení č. 144Z   18/03/22  (pro 10, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
že místostarosta Mgr. Ondřej Šebek zastupuje od 19. 1. 2022 dle ustanovení § 104 odst. 1 
Zákona o obcích nepřítomnou starostku, která je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Za toto 
zastupování mu dle § 75 Zákona o obcích náleží adekvátní odměna. 
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7. 
Diskuse 

 
Jiří Kotyk  
– návrh na přemístění sochy rudoarmějce z náměstí Republiky na pardubický městský hřbitov 
 
Usnesení č. 145Z   18/03/22  (pro 10, proti 1 – R. Harmat, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
d o p o r u č u j e 
Statutárnímu městu Pardubice přemístit od vstupu do Tyršových sadů sochu rudoarmějce 
z r. 1957, odhalenou na 1. výročí potlačení maďarského povstání, na městské hřbitovy 
k hrobům sovětských vojáků z r. 1945, protože socha má status válečného hrobu. 
 
Dominik Bečka 
- dotaz na vyhlášení zadání studie nábř. Závodu míru – tajemnice G. Křížková odpověděla, že 

bude zařazeno do programu jednání Rady MO Pardubice I dne 4. 4. 2022 
 
 

Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2021 
 
Předkladatel: Ondřej Šebek 
 
- bez diskuse 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 19:22 hodin, 
19. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 16:00 h, 

v zasedací místnosti MmP v mezipatře budovy U Divadla 828, Pardubice. 
 
 
Zápis vyhotoven dne 16. 3. 2022 
Zpracovala: Hana Matuchová 
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Ondřej Šebek 

místostarosta městského obvodu Pardubice I 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................            ……………………….................................. 
  Dominik Bečka     Roman Harmat 


