
Městský obvod – statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice V 
 

 
 
 

 

Usnesení a zápis 
 

z 15. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 
 

které se konalo dne 15. prosince 2021 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, Bc. Petra Prusáková, Ing. Jiří Janoš, Ing. Petr Netolický, Anna Gudrun Vavrečková, 

Ing. Milan Randák, Petr Hemský, František Just, Bc. Petr Dufek. 

 

Omluvena: Karolina Štefková. 

 

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., informoval členy zastupitelstva o re-

zignaci pana Pavla Studničky na funkci zastupitele k 12. 11. 2021 a Ing. Jiřího Hájka k 6. 12.2021. 

Představil nové členy zastupitelstva pana Františka Justa a Bc. Petra Dufka, kteří se po složení a 

podepsání slibu ujali funkce zastupitele MO Pardubice V. 

Poté předsedající schůze Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Bc. Petru Prusákovou, Evže-

na Erbana a Ing. Milana Randáka, ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Kňavu a Petra Hemského, zapi-

sovatelkou jednání Zuzanu Sieglovou, konstatoval, že je přítomných 14 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 dodržování předpisů a směrnic u investičních akcí a souvisejících výběrových řízení 

za rok 2021 

5. Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2022 

6. Aktualizace Programu rozvoje MO Pardubice V na rok 2022 - staženo 

7. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 11. 2021 

8. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na rok 2021 

9. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na rok 2022 

10. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V 

na  r. 2021-2024 

11. Odvolání členů výborů ZMO Pardubice V 

12. Diskuse 



PD Wolkerova – staženo (samostatný seminář, který se bude konat v měsíci leden 2022) 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

III. 

Projednání předložených materiálů 

 

 

1. 

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

Petice – Revize projektu „revitalizace vnitrobloku H“ 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse:  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje: 

11.10. - MmP jednání p. Kvaše – odtahy vozidel – právní úprava - o co se jednalo - pan starosta 

odpovídá, na tomto jednání se jednalo o odtahy vozidel (sjednocení všech MO - náklady za odtah, 

čištění komunikací a atd.) Až bude k dispozici ucelený materiál, bude se informovat velké zastupi-

telstvo města a následně malá zastupitelstva. 

8.11. - jednání s firmou Miros – stavební práce „H“ – kdy budou dokončeny - pan starosta odpovídá, 

došlo k prodloužení termínů subdodavatelů (výkopové práce pro VAK), z toho důvodu má firma 

MIROS zpoždění. Pokud firma nestihne dle termínu, tak nejzazší termín je květen 2022. S firmou je 

domluveno, že pokud nestihne předat v termínu, provoz bude v rámci staveniště, ale veškeré komu-

nikace budou zpevněné. Je ale možné, že firma stihne dokončit stavební práce již tento rok.  

25.11. MmP – veřejné projednání k ul. 17 listopadu – podpoří starosta navržené úpravy - pan staros-

ta odpovídá, že bude podporovat a upravovat, až jak se domluví klub ANO.  

12.11. - akce ,,I/2 Pardubice, JZ obchvat – vyhledávací studie - více podrobností - pan starosta od-

povídá, sešli jsme se (výbory dotčených orgánů, starostové, firmy) z důvodu přetrasováni, a jiných 

možností JZ obchvatu. Je to živý materiál a prozatím není nic dokončeného. 

Anna Gudrun Vavrečková se dotazuje: 

12.10. a 1.11. - MmP jednání k hazardu – příprava podkladových materiálů – pan starosta odpovídá, 

že to bylo navazující jednání, které probíhá již od minulého volebního období. Náš obvod je nejvíce 

zasažen hazardem a hernami. Je to dílčí práce, nastala shoda s několika variantami řešení. Tyto 

schůzky jsou, abychom dali dohromady řešení, platné spolu s legislativou. Momentálně není nic 

dokončeného. Herny jsou alokovány na čísla popisná, a my jim můžeme prodloužit platnost do roku 

2024. Poté by jim neměly být přidělena čísla popisná, a nebudou mít možnost nově vznikat. Samo-

zřejmě je rozdíl mezi hernou a kasinem. 

15.11. - TGM – koordinační jednání k nastavení podmínek součinnosti – pan starosta odpovídá, 

specializovaná firma bude plány představovat Radě města Pardubic. Firma se snaží nahlížet 

z několika sfér – dostupnost, škola, školka, zeleň a atd. Podklady firma sbírá, od všech dotčených 

orgánů, firem a městských obvodů, aby měla ucelené veškeré podklady.  

3.12. SMO – jednání výboru městských částí a obvodů – o co se jednalo - pan starosta odpovídá, 

výbory městských částí spadají pod SMO a projednává se běžná problematika obvodů (např. sta-

vební zákon, bytové podmínky, zeleň, infrastruktura atd.). Je to směs zkušeností starostů městských 

obvodů. 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

 

(usnesení č. 130/2021 Z) 

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

ního jednání ZMO Pardubice V dne 22. 9. 2021. 

Pro 14, 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. 131/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 209/2021 R – 

225/2021 R. 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

3. 

Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení 

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

Pan Ing. Vařecha navrhuje vyřazení z evidence usnesení č. 90/2020 objekt bobr – útulek, jelikož na 

zastupitelstvu města již bylo vyřešeno demolicí objektu.  
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 132/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V a: 

1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 90/2020 Z, 123/2021 Z – 129/2021 Z,   

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

76/2020 Z a  101/2021 Z.P 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

4. 

Kontrola dodržování předpisů a směrnic u investičních akcí a souvisejících výběrových řízení 

za rok 2021 

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

který informuje členy ZMO, že zastupitel Pavel Studnička, bohužel ze zdravotních důvodu nemohl 

zkontrolovat jemu přidělenou investiční akci, kontrolu provedl Ing. Jaroslav Kňava.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 133/2021 Z) 

KV ZMO Pardubice V konstatuje, že v rámci kontroly investičních akcí za r. 2021 (Vydávání in-

formačních novin městského obvodu Pardubice V  v období 2021 – 22, Doplnění písku v pískoviš-

tích na území MO Pardubice V, Stříhání živých plotů na území MO Pardubice V – 2021, Novostav-

ba dětského hřiště K Vinici, Pardubice, Údržba zeleně - zálivka na území MO Pardubice V – 2021, 

Změna užívání drobné provozovny na knihovnu, Josefa Ressla 2278, Pardubice, Náhradní výsadba 

dřevin na území MO Pardubice V) nebyla zjištěna žádná pochybení a vše proběhlo v souladu se 

zákonem. 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 
 

5. 

Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2022 

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

diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 



 

(usnesení č. 134/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předložený plán činnosti KV ZMO Pardu-

bice V na rok 2022. 

Pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Janoš) 

  

6. 

Aktualizace Programu rozvoje MO Pardubice V na rok 2022 

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

byla stažena, bude předložena na jednání zastupitelstva v březnu 2022.  

 

7. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 11. 2021 

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

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení: 

 

(usnesení č. 135/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 

11. 2021 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.  

Pro 14, proti 0, zdrželo se 

 

8. 

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

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

Bez diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 136/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 4. změny rozpoč-

tu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a schvaluje návrh 4. změny rozpočtu na r. 2021 

a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uve-

dená v komentáři k návrhu. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0  

9. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na rok 2022 

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

Anna Gudrun Vavrečková se dotazuje na položku hřiště Dražkovická, kdy budou zastupitelé se-

známení s projektem - pan starosta odpovídá, městský obvod alokuje finanční částku, jelikož máme 

k dispozici hrubý odhad rozpočtu. Půjde o úpravu povrchu a je potřeba součinnosti s magistrátem 

města Pardubic. Projektová dokumentace zatím žádná nebyla předložena. Ing. Jaroslav Kňava in-

formuje, že všechny materiály byly projednávány na finančním výboru. Ing. Filip Vařecha se dota-

zuje zdali, náklady na hřiště v ul. Dražkovická činí částku vyšší než 500. tis., jelikož zastupitelstvo 

MO Pardubice V má schválené usnesení, že s projekty nad 500 tis. by mělo být seznámeno zastupi-

telstvo MO Pardubice V. Pan starosta odpovídá, že momentálně se akumulují finanční prostředky a 

až bude připraven projekt, bude se následně projednávat se zastupiteli MO Pardubice V. Hrubý od-

had rozpočtu hřiště je 1,6 mil. Kč.  Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje na revitalizaci v ul. Jiránko-

va a Dražkovice Sever (2. etapa), kdy budou tyto projekty dotaženy - Ing. Filip Vařecha se domnívá, 

že by bylo dobré mít v projektovém zásobníku hotové projekty. Dále popřemýšlet nad změnou fir-



my, která provádí v našem obvodě seče. Kdyby se během příštího roku připravila rámcová smlouva, 

aby a. s. SmP byly připraveny a aby měly dostatek času se připravit a soutěžit, popřípadě zkusit 

vysoutěžit seče jenom na jeden rok. Pan starosta odpovídá - některé projekty budou teprve dodělány. 

Projekt Dražkovice Sever – 2. etapa, je to velká investice (kanalizace – VAK ji zatím neplánuje, 

jelikož je to nákladná investice), vnitroblok v ul. Jiránkova došlo ke zdržení z důvodu dílčích při-

pomínek. K sečím - MO Pardubice V pravidelně komunikuje se Službami města, a ano, můžeme dát 

zakázku na zeleň Službám, ale Služby se potýkají s dlouhodobým podstavem personálu, navíc ce-

nová nabídka Služeb města je skoro dvojnásobně dražší než to, co soutěžíme v současné chvíli, dle 

posledního srovnání cenových nabídek. Ani smlouva se Službami nám negarantuje, že zaměstnanci, 

seč neodbydou. Pro tento případ máme jasně stanovené smluvní podmínky. Dále se vyjadřuje 

k sečím vedoucí OIS paní Bc. Klátilová, pan tajemník, pan Ing. Vařecha a pan starosta. 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 137/2021 Z) 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 

2022 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2022 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 pra-

vomoc provádět v r. 2022 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 vytvo-

řenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočto-

vém opatření v odůvodněných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem infor-

mováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupi-

telstvo 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 informo-

váni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitel-

stvo MO; 

- týkající se rozpočtu na r. 2022 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle sku-

tečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy za-

městnanců 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. 2022. 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 pře-

hodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních bu-

dou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude in-

formováno zastupitelstvo MO; 



- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na 

r. 2022 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 v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni čle-

nové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; 

- spočívající v přesunu prostředků v nezbytných případech z již existujících příjmových nebo výda-

jových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. 

jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou 

být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. O těchto rozpočto-

vých opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně roz-

počtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO. 

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu 

rozpočtu na r. 2022 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 ve smyslu § 14 zá-

kona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových 

opatření přijatých během r. 2022 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracov-

ník). 

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jed-

notlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2022 a schváleného návrhu rozpočtu sociální-

ho fondu na r. 2022 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu 

na r. 2022 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 během roku prováděla vedoucí odbo-

ru 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 spo-

lečenských akcí MO Pardubice V na r. 2022, 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. 2022 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 ob-

čanům 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.  

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předmě-

ty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační předměty pro vý-

znamné 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 vý-

znamné návštěvy a další osoby. 

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 schvaluje směrnici č. 7/2021: Pravidla hospoda-

ření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2021 ruší směrnice č. 7/2019: 

Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená 18. 12. 2019. Stávající i nová 



směrnice jsou přílohou této zprávy. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 0 

 

10. 

Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021-2024 

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

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na projektový zásobník, a rád by jeho aktualizaci a více specifikovat 

projekty. Ing. Petr Netolický se dotazuje, proč došlo o navýšení meziročních příjmů o 8 %.  Odpo-

vídá Ing. Marcela Kotyková, čerpalo se z informací odhadů od města, navýšení DPH apod. 

V případě, že by skutečnost byla jiná, tak se upraví střednědobý výhled rozpočtu. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 138/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k aktualizaci střednědobé-

ho výhledu rozpočtu a schvaluje návrh aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu MO Par-

dubice V na r. 2021–2024 uvedený v tabulkové části zprávy. 

Pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Petr Netolický) 

 

11. 

Odvolání členů výborů ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, navrhuje změnu usnesení. Ing. Petr Netolický se dotazuje na skutečnost, 

že dle jeho informací mělo uskupení Pardubáci společně navrhovat do výboru jiného člena, pan 

starosta odpovídá, že obdržel návrh na člena do výboru od Ing. Jiřího Hájka, ale obdržený návrh byl 

podán za volební stranu, která nemá v ZMO Pardubice V zastupitele. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 139/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V odvolává dle ust. § 84, odst. 2 písm. l) zákona o ob-

cích dnem 16. 12. 2021 člena finančního výboru pana Pavla Studničku a člena kontrolního výboru 

Ing. Jiřího Hájka, na jejich místa volí dnem 17.12.2021 členem finančního výboru Bc. Petra Dufka 

a členem kontrolního výboru Františka Justa. 

Pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Bc. Petr Dufek)  

12. 

Diskuse 

Pan starosta otevírá diskusi.  

Ing. Filip Vařecha není spokojený se stavem projektového zásobníku, domnívá se, že je nedostateč-

ný. Projekty a jednotlivé položky v projektové dokumentaci nejsou dostatečně specifikované, a dále 

chybí projekty, které by se realizovali v budoucnosti. Domnívá se, že MO Pardubice V by mělo mít 

plány na více let dopředu. Doporučuje, aby se připravily projekty, které nebudu realizovány nyní, 

ale v dalších letech (dobré plánování). Pan starosta odpovídá, projektový zásobník je zásobník pro-

jektů, které máme. O výhledových akcích víme, od toho máme rozpočet, drobné úpravy jsou stan-

dartně pravidelně aktualizovány, k doplnění některých projektů do projektového zásobníku došlo i 

po vzájemné společné komunikaci. Aktualizace projektového zásobníku je pravidelná, ale každo-

denní aktualizace není možná. Projekty v ul. Jiránkova, jeden z projektů se úplně změnil, koncepční 

směr původní projektové dokumentace, a bohužel tato změna, se promítla i do druhého projektu ul. 

Jiránkova. Ing. Filip Vařecha by se rád opět podílel na aktualizaci projektového zásobníku, aby byl 

dostatečně informovaný pro občany. K tomuto tématu se vyjadřuje Ing. Jaroslav Kňava. Bc. Petr 

Dufek (předseda strategické komise) souhlasí, že projektový zásobník není v dobrém stavu. Z dů-

vodu mnoho nepřiznivých podmínek (covid, změna tajemníka komise), absence podnětů od zastupi-

telů a radních. Apeluje na zastupitele a radní, aby strategické komisi posílali své podněty, ať má 



komise s čím pracovat. Za celé 3 roky neobdržel předseda žádné podněty od zastupitelů, které by 

následně předložil na strategické komisi, a ta by mohla navrhovat projekty. Ing. Filip Vařecha se 

dotazuje k ul. Wolkerova – upozorňuje že projektová dokumentace ul. Wolkerova by neměla být 

uvedena jako informativní zpráva, ale jako řádný bod jednání. Na to reaguje pan starosta, že takto to 

nebylo myšleno. Za sebou máme již seminář, který proběhl. Dle schváleného usnesení 

k projektovým dokumentaci budeme dělat seminář, a tím seznámíme zastupitele. Do diskuse vstu-

puje Bc. Jan Nadrchal, usnesení bylo přečteno správně, tzn. že uděláme seminář a následně na dal-

ším jednání zastupitelstva to bude jako bod ve zprávě ke schválení. Pan Erban se zmiňuje, že semi-

nář by měl mít význam, a měl by dát impulz a ten impuls byl měl dát podnět do strategické komise. 

Bc. Jan Nadrchal požaduje, aby do dalšího vydání Zpravodaje byla otištěna souhrnná zpráva o plá-

nech v ul. Wolkerova (informovanost občanů). K tomuto tématu se dále vyjadřuje Ing. Jiří Janoš, 

Ing. Jaroslav Kňava, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Petr Netolický, tajemník a starosta. 

 

PD Wolkerova 

Zpráva byla stažena. Samostatný seminář se bude konat v měsíci leden 2022. 

 

IV. 

Závěr 

Jednání zastupitelstva bylo v 18:40 hod. ukončeno. 

 

 

Pardubice 15. 12. 2021 

 

 

 

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

                                       Ing. Jaroslav Kňava                           Petr Hemský      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


