Činnost starostky Aleny Stehnové od 19. 3. 2019 do 7. 6. 2019
Dne 19. 3. 2019
− Porada s vedoucími odborů MO Pce I
• umístění stojanů na kola 40 ks – na Karlovinu a do ul. Smilova - odpovědnost p.
Tobolková
• poptat se nám. Rychteckého, jak pokračuje problém okolí Magnumu. Prozatím
monitorujeme, fotíme situaci před Magnumem, řešíme nepovolená zábor
dodávkami. Závěr: telefonický dotaz na jeho sekretariát náměstka J. R.,
nepřítomnost p. náměstka, fakta nám nebyla poskytnuta
• informace od Dr. Kotyka – na základě jeho podnětu byla předána informace
„památkářům“ a to k zátěži mostku na Starém městě – nosnost je omezena,
přesto sem zajíždějí těžká vozidla, Památkový ústav si toho nebyl vědom
• oprava smyček v křižovatce u autobusového nádraží – vyčkat na řešení ze strany
města Pardubic
• obnova stromořadí v ul. Sezemická + náměstí Republiky – souhlas ze strany
OHA a z jeho strany podpora
• osvětlení parkoviště v ul. Na Hrádku – souběžně oprava terénu za kinem
• oprava cesty v parčíku před školou na Spořilově. Závěr: do konce srpna 2019
• oprava chodníku kolem parčíku a mateřské školy K Polabinám. Závěr: část bude
opravena stejně jako na Spořilově, zbytek dát Programu rozvoje
• příprava jednání se zástupci Grandu, SŠPT a Billy, odborem dopravy města
• fontána Přednádraží – na jaře propojení mezi vrtem a fontánou, ÚMO, žádost
o stavební povolení
• chodníky ve Štrossově ul. – od parčíku před budovou MmP až po ul. U Kamenné
vily - firma GASCO by částečně opravila i chodník, zpracovává se PD celé
Štrossovy ul. (p. Stránský – termín 09/2019)
• zajištění optimálních podmínek pro konání zastupitelstva ve Společenském sálu
MmP
− První kroky k vydání nového zpravodaje s názvem „ Jednička“, pracovní setkání
u p. tajemnice a naplánování dílčího jednání v Divadelním klubu na pondělí 25. 3.
2019, svolání účastníků (p. Kafka, p. F. Chudoba, p. A. Tušlová, p. M. Tomanová,
p. J. Čáslavka, p. Z. Stehno, p. J. Kotyk, p. J. Doležal, starostka MO Pce I) –
dodatečná omluva p. J. Lejhancovi, že jsem ho opomněla pozvat
− Zajištění malého občerstvení a vyfakturování
− Jednání v kanceláři starostky s p. Možíšem, seznámení s projektem u Kostela
svatého Jana Křtitele Br. Veverkových), zájem o jednorázové akce, přislíbil údržbu
zeleně u sochy a původní zdi hřbitova. Závěr: je třeba jednat s OMI, pokud by se
jednalo o dlouhodobý pronájem, krátkodobé akce patří do kompetence MO Pce I, je
třeba komunikovat s církví, p. M. přislíbil také opravu zvoničky.
− společenská událost - malé předvánoční setkání se zaměstnanci MO Pardubice I
v zasedací místnosti
Dne 20. 3. 2019
− Jednání s Ing. arch. Langrovou, přítomen Ing. arch. Mede..., představení projektu
výstavby v prostoru bývalých tiskáren, kde bude probíhat rozsáhlá výstavba bytových
domů, podzemního parkování pro rezidenty a ve vnitrobloku bude vybudován park,
výsadba zeleně. Ze Smilovy ulice bude průchod na třídu Míru. Závěr: v průběhu
výstavby nastanou komplikace s průjezdností této ulice.
− Operativní setkání RMO Pce I
− ZASTUPITELSTVO
Dne 21. 3. 2019
− Parkování U Divadla, významná návštěva ze strany armády, návštěva
z velvyslanectví, žádost o zajištění bezpečného parkování na pátek, ples 22. 3. 2019.
Závěr: kompetence p. Pechmanová

Dne 22. 3. 2019
− Jednání se zástupci Jednotky dobrovolných hasičů našeho obvodu – dotace,
změna rozpočtu k dofinancování pořízení auta a to ze strany MO, větší část zaplacen
z PK a Ministerstva vnitra, majetek má celkovou hodnotu 1 mil. Kč.
Pro členy, kteří se opakovaně dotazují, co je náplní naší Jednotky
dobrovolných hasičů:
•
zásahy při hašení či jiných událostech na území MO a celého města
•
spolupráce a pomoc se Spolky dobrovolných hasičů v Pardubickém kraji –
kontakt na starosty menších obcí
•
informace o náplni práce našeho Spolku dobrovolných hasičů – spolupráce se
MŠ a ZŠ – ukázka techniky, výstroje a práce…
•
asistence při kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných
MO Pce I a zároveň při akcích organizovaných MmP
•
pomoc při polomech, kácení stromů
•
odstraňování vosích a sršních hnízd …
− Zajištění nových smluv z T- Mobilem, jednání a podepsání smluv
Dne 23. 3. 2019 – 31. 3. 2019
− Nepřítomnost starostky, čerpání řádné dovolené
Dne 1. 4. 2019
− Jednání s ředitelem ZUŠ v Havlíčkově ul. p. Seidlem, 100 výročí od založení
školy, akce „Ze stromu umění“, slavnostní koncert žáků a absolventů, v měsíci říjnu
2019 – prezentace, požadavek o dotaci či dar ve výši 10.000,- Kč na pronájem a na
náklady související s oslavou stého výročí
Závěr: podpora finanční dotace, osobní účast na koncertech
Dne 2. 4. 2019
− Porada s vedoucími odborů MO Pce I
•
ul. U kamenné vily – město vypíše nové VŘ, výměna vodovodu VaK. Závěr:
Vak dodatečně akceptuje naše plány, naplánováno jednání na 24. 4. 2019
v kanceláři starostky
•
fontána Přednádraží – práce započne 3. 4. 2019 v kombinaci více firem
(kopání, nové zadláždění…)
•
oprava chodníků ve Štrossově ul. – příprava v procesu, realizace od 1. 7.
2019
•
akce Promenádních koncertů v Bubeníkových sadech, organizuje a
připravuje starostka
•
akce „Hurá na Prázdniny“ – akce pro děti, organizuje a připravuje
starostka
•
reagovat na podněty p. Fryče na zastupitelstvu (dopravní značení) – úkol
pro vedoucí p. H. Pechmanovou – v procesu
•
rekonstrukce ul. U Marka, nechat zpracovat PD, předat na Odbor dopravy p.
Bakajsovi – úkol řeší p. tajemnice G. Křížková
•
úklid zastávkových přístřešků, město stále nepředalo do majetku DP (třída
Míru, Přednádraží…), ale to je přesto spravuje, my uklízíme – projednat
s p. Hruškou – úkol pro L. Tobolkovou
−

Společenská událost, koncert Pardubické filharmonie v Domě hudby.

Dne 3. 4. 2019
− Práce v terénu s panem Pavlem Šmahou, prohlídka Starého města - znečištěná
místa, nepořádek, špatné parkování aut, komunikace s občany (hluk zákazníků
restaurací – Patapuf na Perštýnském nám., auta projíždějí i ul. Batolomějskou,

Pernštýnské náměstí, Wernerovo nábřeží a okolní ulice znečištěny holuby,
restaurace Namaste - odkopána dlažba – mají stavební povolení, u restaurace
nepořádek, průchod znehodnocen grafity, kontejnerové stání – spadlé listí ještě
z podzimu, v nábřežce se nachází plasty, nepořádek.
Závěr: jednání s naší „uklízecí četou“, s Městskou policií - dohled nad dodržováním
vyhlášky o zavíracích hodinách barů a restaurací, spolupracovat s aktivním občanem
p. Šmahou, který bude dávat podněty, postřehy, s Technickými službami – čištění
vodou.
− Jednání s p. Janem Doležalem a p. Hykšovou – projekt Spolku Kulturní park
Pardubice – La culture, myšlenka podporována PK, městem Pardubice i
ředitelstvím Východočeského divadla. Projekt jako protiváha Sportovnímu parku.
Bude realizován od 20. června do 20. září, tedy v období „divadelních prázdnin“, aby
náměstí ožilo kulturním vystoupením, bude probíhat z balkónu, na schodišti divadla,
hlediště s možností obsluhy, rozmístění stolků se židlemi, lavic, návaznost
s Divadelním klubem – toalety, občerstvení, každodenní úklid, dodržování provozu,
posílení o odpadkové koše apod.
Dne 4. 4. 2019
− Vzdělávaní starostů v HZS na téma: hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
Krajské operační a informační středisko, prevence a civilní nouzová připravenost,
řešení mimořádných a krizových situací, příčiny požárů, ochrana obyvatelstva a
krizové řízení, komunikační a informační systémy, požární ochrana, povodně, systém
svolávání, pravidla provozu topidel, evakuace obyvatel, obsah evakuačního
zavazadla, autonomní hlásič požáru, první pomoc, zdroje vody k hašení požáru,
krizový stav při extrémním suchu…
− Účast v Komisi pro reklamu a pozemky, naše návrhy a jejich podpora, komentář.
Dne 5. 4. 2019
− Jednání s panem J. Kubíčkem, majitelem restaurace U Vatikána, dohoda o
podmínkách při realizaci akcí v Bubeníkových sadech (promenádní koncerty a akce
„Hurá na prázdniny“ – občerstvení, točení piva a limonád, využití lavic a stolů,
přistavění plastových židlí, reklama, otevření sociálního zařízení, ozvučení, připojení
na zdroje el. energi…), další spolupráce při jiných akcích.
− Slavnostní večer při příležitosti předávání ocenění významným pardubickým
pedagogům ve Východočeském divadle v Pcích, divadelní představení „Velká
vlaková loupež“.
Dne 6. 4. 2019
− Společenská událost – koncert Lenky Slabé v DOLI klubu.
Dne 7. 4. 2019
− Kulturní událost – Třicátý ročník symbolického vynášení smrti z města, folklorní
soubor Baldrián, představení v historickém centru města Na Přihrádku, doprovod pro
p. Mgr. Stibicovou.
Dne 8. 4. 2019
− Jednání s p. J. Petrem, člen Hudební akademie, připravuje se gramiáda s K. Gottem
dle zdravotního stavu zpěváka. Nabídka nákupu CD dle výběru, Závěr: pro MO a
zastupitele zbytečné, možný pouze vlastní odběr s osobní platbou.
− Jednání s předsedou SVJ (ul. Dašická č. p. 1198 – 2000, vnitroblok za vetešinou
směrem k Drážce) p. R. Klimplem + s právním zastoupením členky SVJ p.
Šedivou. Obsahem jednání byl zájem a požadavek na odkup pozemku, který je ve
vlastnictví města – vjezd na kočárky těsně u domu. Z logiky věci vyplynulo, že tento
majetek bychom mohli doporučit k odkupu, aby si ho mohlo Společenství
zrekonstruovat, navíc je v blízkosti frekventované komunikace, která je zakončena
obrubníkem, vzdálenost obrubníku k vjezdu je necelý 1m, dále zde parkují auta. Celý
vjezd (sjezd) k domu je v havarijním stavu a hrozí zborcení boční stěny. Závěr: jedná
se o pozemek města, kdy se MO I může pouze vyjádřit k návrhu. Byla sjednána

schůzka (referentka p. V. Pilná z Odboru majetku a investic) pro osobní jednání
žadatelů, jak mají dále postupovat. Celá záležitost bude projednána a to opakovaně
v Komisi pro reklamu a pozemky, které se budu účastnit.
Dne 9. 4. 2019
− Porada vedoucích odborů MO Pce I
• odsouhlasení požadavků na změny v rozpočtu města Pardubic na rok 2019 úkol: p. Víšek
• další odpovědi pro p. Slanaře na jeho písemné podněty - úkol: p. Tobolková
• místo, kde dříve stávala budova synagogy v Pardubicích - místo Domu služeb,
byl poslán návrh od majitele budovy jak vyřešit informační tabuli, původně
byla deska na budově, ale majitel odmítl pamětní desku umístit na čerstvou
fasádu, odkaz od Ing. Vejnara. Závěr: dohodnout schůzku a přeposlat
prezentaci návrhu pomníku všem zastupitelům
• vyvolat pokračující jednání s nám. J. Rychteckým k tržní místa – úkol: p.
Pechmanová
• připravit články do zpravodaje:
 nádoby na olej na území MO Pce I
 akce v Bubeníkových sadech
 dopravní značení na našem obvodu, parkování
• komunikovat s H. Vaněčkovou ohledně smlouvy s GEOVAPEM (kontejnery)
• osobní kontrola a přebírání prostranství u skateparku (zábor cirkusy aj. –
stížnosti občanů na nepořádek a vypouštění obsahu WC na veřejné
prostranství
−

Neohlášená návštěva p. M. Holečka – stížnosti na neustálý hluk z parku, impulzní
hluk od míčů, narušování soukromí, slova - že to ve finále „odnesu já osobně“ apod.
Závěr: vyvolat jednání u p. primátora na téma: jak se celá záležitost dá řešit
jednotně. P. M. Holečkovi jsem dala na vědomí, že je nutné se obrátit na soud, který
rozhodne. Můj osobní názor pro zastupitele: jde o citlivou kauzu, kdy z dřívějších
politiků něco slíbil a nedodržel, nelze na vše pohlížet pouze podle médií, která celou
situaci vidí jednostranně, přesto zákon byl porušen, p. Holeček v minulosti zahájil
černou stavbu…

−

Dílčí jednání s majitelem restaurace U Vatikána a s jeho pracovníkem,
spolupráce při akcích - dohodnuty dílčí kroky s p. P. Janatou z našeho MO Pce I.

Dne 10. 4. 2019
− Jednání s Ing. Vavřičkou, ředitelem VaK - vzájemná synchronizace s plány VaKu
a MO Pce I., důležitá je vzájemně prospěšná komunikace, oprava komunikace JUDr.
Krpaty s náměstkem p. Dyntarem – 1. etapa rekonstrukcí.
Závěr: MO Pce I má objednáno vypracování projektové dokumentace.
−

Jednání s řediteli škol, přítomni vedoucí odboru MO Pce I, zpětná vazba o
požadavcích škol na okolí jejich objektů, odpovědi na dotazy: chodníky, vozovky,
parkování, cyklostezky, plán budoucí spolupráce, abychom byli seznámeni
s problémy jednotlivých škol v našem obvodu.

−

Jednání s p. T. Všetečkovou, Czechinvest, regionální projektová manažerka pro
Pardubický kraj, seznámení s aktivitami spolku Podnikavé ženy, služby pro investory,
investiční pobídky, databáze dodavatelů, CzechLink Start Up – spojuje investory,
pomáhá v růstu českým inovátorům, otvírá dveře rozvoji nových technologií,
matchmaking, Start – Up: ambasadoři…, sídlo: v Domě techniky na náměstí
Republiky.

−

Společenská událost, koncert Barocco sempre Giovane, chrámová hudba v
Evangelickém kostele.

Dne 11. 4. 2019
− Jednání s p. Škodou, velitel MP pro náš obvod: závěry ze schůzek s p. H.
Pechmanovou a p. L. Tobolkovou, téma: parkovací karty, obsluha fontán, zavlažovací
systém stromů, likvidace nepořádku v MO o víkendech, Služby města Pardubic,
dopravní značení v centru města, příklad: ulice Sladkovského – značení: parkoviště,
rezervé, parkoviště pro zásobování, parkovací kotouč, a 2 dodatkové tabulky – tedy
dopravní značení naprosto zmatečné. Závěr: řeší p. Hana Pechmanová.
Dne 12. 4. 2019
− Jednání se zastupitelem R. Harmatem: úraz při rekonstrukci sídliště Dašická, firma
je pojištěna, další pohled na rekonstrukci, p. zastupitelem odstraněno bidlo na
koberce – ohrožena bezpečnost obyvatel, dále parkování aut na nedovolených
travnatých plochách v sídlišti, výsledek jednání poslankyně ČP s primátorem města
Pardubic – možná investice do našeho města.
−

Několikátá stížnost občana p. P. na nečinnost našeho úřadu ve správním – v
přestupkovém řízení (jedná se občanskoprávní spor v jeho vlastní rodině). Na jeho
stížnosti je již založen samostatný šanon. Nechci nikterak snižovat tohoto občana, ale
přesto 2 – 3 stížnosti každý týden je stav již (mírně řečeno) přes čáru.

−

Dílčí jednání k distribuci zpravodaje Jedničky, zvážení všech možností,
konzultace o nejvhodnějším systému, jednání s p. Z. S., návštěvy u možných
dodavatelů a převzetí cenových požadavků.

Dne 13. 4. 2019
− Účast na Mistrovství ČR mužů a žen v Pardubickém vinařském půlmaratonu:
shromáždění ve Společenském sálu radnice, odstartování akce U divadla,
dekorování vítězů na koloběžkách – starostka.
Dne 15. 4. 2019
− Otevření jarmarku v Kosatci, podpora lidem s handicapy.
−

Stížnost p. M. Holečka – na základě dalších stížností ze strany M. H. a dle
informace od Ing. Raškové je třeba jednat o uzamykání sportovního hřiště mimo
provozní dobu v nočních hodinách – prozatím v letní sezóně. Pan Holeček si stěžuje
na rušení nočního klidu ve 2-3 hod. ranních a to skupinami mládeže, kteří
shromažďují na sportovním hřišti a lavičkách u pavilonu. Závěr: správce parku již
uzamyká od 1. 4. 2019 do 30. 10. 2019 branku na sportovní hřiště, které je otevřeno
vždy ráno po příchodu správce hřiště od 9:00 hodin. Přesto se domnívám,
že stížnosti p. M. H. budou nekonečné.

−

Obdrželi jsme návrh novely Obecně závazné vyhlášky statutárního města
Pardubic č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění navazujících obecně závazných
vyhlášek, řeší tyto samostatné záležitosti:
•
úpravu provozní doby hostinských zařízení
•
doplnění oblasti se zákazem užívání a provozování zábavní pyrotechniky
včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů
•
změny v příloze č. 9, kterou se stanoví seznam akcí, při jejichž konání je doba
nočního
klidu vymezena odlišně od doby vymezené zákonem

Závěr: budou zaslány připomínky k návrhu novely vyhlášky a to od MO Pce I –
úkol pro tajemnici G. Křížkovou ve spolupráci s vedoucími odborů.
−

RMO, body jednání k dispozici.

Dne 16. 4. 2019
− Porada s vedoucími odborů
• propady v ul. JUDr. Krpaty, zpracovat novou PD do konce roku 2019,
rozdělení na etapy a zkoordinovat s VaKem, provedeny odvrty (poskytnout
Vaku jako podklad), zařadit do rozpočtu města požadavky na rekonstrukci této
ulice, sjednat koordinační schůzku projektant, – úkol: p. L. Tobolková
• vyhradit parkovací místa pro SPŠPT do doby, než se opraví parkoviště před
konzervatoří – úkol: p. H. Pechmanová
• zpravodaj:
 okénko zahradního architekta
 investice
 vysazení stromů
 vizitky zastupitelů
• PD – parkoviště ZM
• Bubeníkovy sady – zákaz parkování
−

Jednání u náměstka J. Rychteckého k tématu Workoutového hřiště v parku Na
Špici, přítomni starostka, zastupitel V. Jirsa, tajemnice G. Křížková, hledání
finančních zdrojů, návrh na vyřešení, část z dotace MmP a část z rozpočtu MO Pce I,
hledaní typů vhodných workoutových prvků, workoutové sestavy.

Dne 17. 4. 2019
− Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání.
−

Účast v Komisi pro spolupráci rozvoje Městského obvodu Pardubice I.

Dne 18. 4. 2019
− Jednání s p. Janem Myšičkou, ředitelem festivalu FRIENDS AGENCY, festival se
bude konat na Dostihovém závodišti Pardubice dne 17. 8. 2019.
Program:
 MODERÁTOŘI - MARTIN DEJDAR A PETR VACEK
 VYSTOUPENÍ SUZI QUATRO (USA)
 VYSTOUPENÍ PEKAŘE
 WESTERN SHOW S KOLTY A BIČEM
 RODEO ARÉNA, KONĚ, WESTERN
 PŘEHLÍDKA AUTOMOBILŮ FORD OD A DO Z
 SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ CHILLI
 DĚTSKÝ DEN
 MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – PIN-UP, FAHION SHOW…
 AMERICKÉ MOTOCYKLY VELKÉ TROJKY
 MILITARY, VOJENSKÁ HISTORIE, ZBRANĚ
−

Mimořádné jednání RMO
• bod jednání: schválení výkonu specializované odborné činnosti (technického
dozoru)
– J. Menšík nebyl přítomen

Dne 19. 4. 2019
− Tradice a zvyky, Kongresové centrum Pardubice, Velikonoční jarmark.

Dne 23. 4. 2019
− Porada s vedoucími odborů
• připravit jednání s vedoucí OHA p. Kavalírovou
 oprava MK Na Drážce
 manuál umístění reklam na třídě Míru
 fitness prvky
 rekonstrukce nábřeží Závodu míru
• pozvaní vedoucí OHA p. Kavalírovou na jednání na MO Pce I, přizvat
p. M. Slanaře a Dr. Kotyka (bod č. 1 jednání - infotabule, pamětní desky,
památníky)
• rekonstrukce ul. U Marka, zpracovat PD, 2x kopaná sondy – úkol: p.
Tobolková
• vyhláška o místních poplatcích (poplatky a nájem) + porovnání poplatků za
velkoplošné reklamy (viz H. Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice…)
• zajistit prostor pro zahradnice – zvážit možnosti a návrhy
• zpravodaj – jak je zaevidován na Ministerstvu kultury, úvaha o změně
evidovaných údajů na název: “Jednička“, periodicita stejná 4x ročně, nyní
vyjde zpravodaj jako číslo 0
• naplánovat v měsíci květnu natáčení videoklipu v ZŚ Závodu míru mezi dětmi
ze třídy
V. A., rozhovor s p. učitelkou M. Pomajzlovou a p. ředitelkou J. Staňkovou,
téma: „ Co se dětem v Pardubicích líbí a naopak, co by mělo být v našem
městě vybudováno…“
−

Jednání s Ing. arch. Vacíkem: hodnoty území, problémová území, revitalizace
nábřeží Závodu míru, Koncepční studie pro město – vyhodnocení 1. plánovaného
setkání.
Doporučení:
• doprava – jednosměrnost
• parkování
• zeleň, biotopy – typ louky, výsadba nových stromů – vytipování míst
• náplně pro děti
• průchodnost přes sídliště
• cyklostezky
• náplň veřejných prostranství
• povrchy – zelená parkoviště (vhodná vsakovací dlažba…)
• záchyt dešťové vody
Závěr: zpracovat jasnou strategii při změnách klimatu

Dne 24. 4. 2019
− Jednání u náměstka Kvaše, přítomni: nám. H. Dvořáčková, za OHA p. Reiský, za
MO Pce I starostka a tajemnice p. Křížková, vedoucí OD p. Bakajsa .
Téma:
• stavba hotelu u výstaviště IDEON
• provoz při stavbě
• prostor mezi IDEONEM pozemkem města
• prostor přes lávku – cyklisti
−

Jednání se zástupci OC Grand (Ing. O. Heřman, Z, Čermák) + zástupci Billy
(G. Šorsáková, R. Kulda), SPŠPaS (ředitel Z. Zitko), MmP odbor dopravy
(V. Bakajsa), MP Pce (V. Škoda), MO Pce I (starostka, L. Tobolková, P. Janata,
H. Pechmanová).

Téma: problematika zásobování Supermarketu Billa velkými nákladními auty, která
v prostoru mezi parkovištěm a školou mají problém se otočit nebo vycouvat, couvají
do protisměru na komunikaci před školou, kde poškozují vozidla na parkovacích
místech podél školy, dále poškozují komunikaci u parkoviště a před vjezdem do
podzemního parkoviště.
Závěry:
• místo vyhrazených parkovacích míst podél SPŠPaS bude vytvořeno jedno
parkovací místo pro zásobování s dodatkovou tabulí, kterou bude omezeno
využití daného místa – návrh na stanovení DZ zajistí MO Pce I a následně
předá k realizaci OD MmP
• Odbor dopravy MmP zřídí podél objektu OC Grand v místě od betonové zídky,
ohraničující vjezd do podzemních garáží směrem k zadnímu vchodu obecná
parkovací místa určená pro potřeby OC Grand (6-7 míst)
• další schůzka na předmětné téma se uskuteční v měsíci říjnu 2019 ve stejném
složení – svolá MO Pce I
−

Pozvání na křest knihy Jindry Hojera – Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky,
který se uskuteční ve čtvrtek 16. května od 16.00hodin na pardubickém nádraží –
v hlavní hale u Knihkupectví Mozaika, jednáno o možné dotaci na tuto akci –
úkol: P. Víšek.

Dne 25. 4. 2019
− Jednání s p. Avramovovou, tajemnice a jednatelka Sokolské župy Východočeské,
a Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice, žádost o podporu formou dotace –
úkol: P. Víšek.
−

Jednání s ředitelkami mateřských škol našeho obvodu, téma: detaily přípravy a
spolupráce na letní akci v Bubeníkových sadech „Hurá na prázdniny“, stanoviště,
pozvání pojízdné kavárny, zábor vyřeší MO Pce I.

−

Účast na Křivkově memoriálu, již třetím rokem byla položena tradice jedné
z nejvýznamnějších pardubických sportovních akcí, cyklistického kritéria v samém
centru města - Memoriálu Josefa Křivky. Jeho pořádání se ujaly pardubické
cyklistické kluby. Nad závodem přijal záštitu primátor města Pardubic. V zastoupení
předávala ceny starostka MO Pce I.

Dne 26. 4. 2019
− Řešení situace pamětní desky u Domu služeb. Zjištěno, že Židovská obec nebyla
seznámena s možnou náhradní realizací pamětní desky pro synagogu, že se za ni
vyjádřil p. J. K., který k tomu nemá oprávnění, bude se řešit s jednatelem Ing.
Vejnarem. Pamětní deska byla umístěna ve vnitřním rohu v místě napojení dvou částí
budovy. Zpětná montáž dle vyjádření p. I. Doskočila (Stavby od A do Z), není prý
možná z důvodu celkové rekonstrukce a změny účelu štítových stěn obou částí
objektu. Bylo navrženo jiné řešení, projekt bude zaslán zastupitelům k posouzení
a bude projednáno s OHA.
−

Osobní gratulace jubilantce Lucii M., výročí 95 let.

Dne 28. 4. 2019
− Společenská událost, účast na závěrečném koncertu Pardubického hudebního jara Pardubická filharmonie a Bocasso sempre Giovane.
Dne 29. 4. 2019
− Porada u tajemníka R. Jelínka, žádost o dárky pro děti na akci „Hurá na prázdniny“.

−

Jednání s p. Bromem a p. Bajerem, žádost na případnou výzdobu předzahrádek,
retro popelníky, dodržování provozní doby restaurací, nepořádek od nedopalků –
pomoc ze strany podnikatelů, hluk z Casino baru 310 (nonstop) na Karlovině, ve
Smilově ulici – osobní řešení starostkou s majitelem baru.

Dne 30. 4. 2019
− Supervize mateřských škol, spolupráce městskými obvody v Pcích.
Dne 1. 5. 2019
− Osobní účast na zahájení, startu a předávání oceňování při 18. ročníku
Pardubické 9, městský okruhový běh dlouhý 9,6 km v historickém centru Pardubic
a v přilehlém parku, start i cíl na Pernštýnském náměstí.
Dne 2. 5. 2019
− Školení k volbám do Evropského parlamentu, instrukce členy jednotlivých okrsků,
pokyny, role předsedů a zapisovatelů.
Dne 3. 5. 2019
− Účast na Májových slavnostech na MO Pce V. - náměstí na Dukle.
Dne 5. 5. 2019
− Společenská událost, koncert J. K. Bandu - KD Hronovická.
Dne 6. 5. 2019
− Jednání s velitelem pro MO Pce I p. Škodou,
• pokuty MP, které předepisuj í “hříšníkům“, jsou snižovány na úseku přestupků
našeho MO (není o výchovné a snižuje se vážnost Městské policie) – úkol bude
řešit tajemnice G. Křížková
• MP má vytypovaná parkovací místa, kde nyní stojí auta bezplatně
vytvořit tabulku z pasportu a zaznamenat opravy, správu, úklid aj., která
vykonáváme, aniž by je město Pce hradilo, tedy MO I pracuje nadstandardně
pro celek
• vytvořit tabulku našich prací v porovnání s výkony jiných městských obvodů a
podle toho porovnat přidělené finance – úkol: p. L. Tobolková a M. Klapka
−

RMO
•
•
•
•

•
•
−

Vyjádření k žádostem do Komise pro reklamu a pozemky
Vyjádření k záměru bezúplatného převodu pozemku
Areál ČS PHM Pardubice a restaurace Palackého tř.
Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – MO Pce I v souladu
se zákonem o pozemních komunikacích – umístění zařízení pro pořádání akce
Kulturní park Pardubice
Odpisový plán pro rok 2019
Diskuse

Účast na jednání v Komisi pro rodinu.

Dne 7. 5. 2019
− Porada s vedoucími odborů MO Pce I
• viz předcházející porada, kontrola úkolů
• projektová dokumentace – parkoviště ZM
• komunikace s kapelami, které hrají v Bubeníkových sadech – parkování aut
• doplnění bodů pro jednání s OHA – Staré město, poničené fasády sprejery –
soukromý majetek?

•
•
•
•
•
•
•
•

nástavba výměník, další možnosti pro zázemí pro zahradnice a úklidovou četu
EO hazard, kontroly v r. 2019 (05-06/2019)
postupné vysazování stromů všemi členy zastupitelstva, vytipovat místa pro
výsadbu
informační články z jednotlivých odborů do zpravodaje
Schránka důvěry, zajistit povolení (památkáři, OMI…)
zjistit možnost tisku zpravodaje – výběrové řízení
distribuce zpravodaje – možnosti a objednávka
přesuny jednotlivých lidí na MO Pce I, rozdělení kompetencí

Dne 8. 5. 2019
− V Den vítězství uctilo vedení města památku padlých položením věnců u pomníku
Obětem 1. a 2. světové války na Zborovském náměstí.
Za MO Pce I se starostka se zúčastnila pietního aktu a položila věnec k památníku.
−

Zahájení prvního promenádního koncertu v Bubeníkových sadech s pohoštěním
pro návštěvníky, které zajistila starostka.

−

Účast na Zahajovacím dostihovém dni na Závodišti.

Dne 9. 5. 2019
− Jednání s p. Kafkou – podmínky umístění reklam do zpravodaje.
Závěr: p. tajemnice vytvoří objednávkový list pro případné inzerenty.
−

Organizovaní a účast na jednání p. Ivany Böhmové, členky Komise pro výchovu a
vzdělávání při Radě města Pardubic s ředitelkami mateřských škol, ředitelkou dětské
skupiny v Pardubicích.
Závěr: rozhovor o přijímacím řízení dětí do předškolních zařízení, o možnostech
přijímání dětí mladších 3í let, o problémech ve školství, řešení s Odborem školství,
spolupráce při řešení s KÚ PK.

Dne 10. 5. 2019
− Rodinná záležitost, kremace.
−

Osobní gratulace jubilantovi p. Jaroslavu Č., výročí 95 let.

Dne 13. 5. 2019
− Účast starostky na setkání s hejtmanem JUDr. Netolickým, starosty některých
městských obvodů a zástupci Jednotek dobrovolných hasičů, slavnostní
podepsání smlouvy pro předání dotace na pořízení aut pro JDH.
Dne 14. 5. 2019
− Porada s vedoucími odborů MO Pce I.
−

Jednání u náměstka Kvaše, téma: parkování při konání květnového koncertu
Alexandrovců, European Tour, nejde jen o tento koncert, ale obecně o parkování
všech velkých akcí a hokejových utkání, organizace, nasměrování přijíždějících aut,
posílení organizátorů, účast MP, řešit tento problém v určité režii – k úkolu se přihlásila
osobně tajemnice G. Křížková.

−

Komise pro reklamu a pozemky, komunikace o bodech předkládaných za MO Pce I.

−

Jednání s Dr. Kotykem, pamětní deska židovské synagogy, zjistit standardních
rozměrů pamětních desek, Majitel p. Doskočil váže na dokončení Palackého ulice.

Závěr: pamětní deska na zbouranou Schmoranzovu synagogu, která je umístěna
v kapli židovského hřbitova má rozměry d-650 x v-550 mm.
−

Účast na jednání Komise pro spolupráci rozvoje městského obvodu.

Dne 15. 5. 2019
− Jednání městských částí a obvodů SMO - volba do výboru za odstupující členy,
struktura pracovních týmů, problematika školství, přijímacího řízení aj.
−

Společenská akce, křest knížky Jany Klimečkové „Pod Zelenou bránou“ v prostorách
restaurace Evropa.

−

Jednání s P. Bohumilem Roubem, příprava náplní pro Jedničku, struktura, rubriky,
spolupráce s p. J. Lušoským, JUDr. J. Starečkem, kulturní část zpravodaje,
pokračování akce s dětmi ze ZŠ Závodu míru reklamy, oslovení agentur, informace
z MO Pce I – zaměstnanci, vizitky zastupitelů aj.

Dne 16. 5. 2019
− Jednání s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích, Mgr. Tomášem
Libánkem a vedoucí p. Kateřinou Procházkovou, téma:
• zámek na území MO Pce I
• rekonstrukce zámku
• pozvání na vernisáž
• představení programu
• situace – z MmP na Pk se budou převádět pozemky – majetek města do konce
udržitelnosti, poté bude podepsaná smlouva o převodu, kdy budou k užívání
VČM
• vize otočné zpevněné plochy pro autobusy, vpravo od brány (nyní dovezené
kameny), zde by mohla být točna, autobusy by pouze klienty přivezly a odjely
na určené parkoviště např. na Masarykova kasárna…
• hlavní téma – změna ÚP
• závažný problém praskající hradební zdi směrem k Tyršovým sadům,
praskliny u brány do zámku a v Předzámčí!!! Havarijní stav, možnou
příčinou mohou být hydrologické změny, změna spodních vod, tím jíly vysychají
a stavba klouže
↓
bude třeba vjet do Tyršových sadů těžkými auty s míchačkou a zde dojde
k injekčnímu vtlaku
↓
bude se zasahovat do travnatých ploch
• pohledová záležitost tak, aby koruna Valů byla holá a vynikl pohled na
zámek, koncept
řešení…velmi citlivé téma z pohledu životního prostředí (př. brouk
Páchnikovec) parková úprava až divočina…
komunikace – hlavně o uzavírkách v ul. k zámku (úkol – p. Pechmanová)
−

Porada s vedoucím ekonomického odboru p. Víškem, změny rozpočtu a příprava
podkladů na RMO a do Finančního výboru.

−

Křest knihy Jindry Hojera – Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky, který se
na pardubickém nádraží – v hlavní hale u Knihkupectví Mozaika.

−

Společenská událost, koncert Barocco sempre Giovane v Evangelickém kostele
v Pcích.

Dne 17. 5. 2019
− Jednání se zástupci podnikatelů ze Starého města a další postřehy od
obchodníků:
• zeleň na třídě Míru
• popelníky na třídě Míru
• chybí trhy
• závěsné květníky na Pernštýnském náměstí – Technické služby
• zálivka květníků
• ranní nepořádek na Starém městě
• problematika zásobování na Pernštýnském náměstí…petice p. Černého (???)
• olepené sloupy
• zpracování letáčku, jaké obchůdky najdou návštěvníci, turisti na Starém městě
– informování
Dne 18. 5. 2019
− Účast na sportovní akci v Parku Na Špici – 100. let výročí Waldorfských škol,
olympiáda 5. tříd z celé České republiky, MO Pce I měl záštitu nad celou akcí.
Dne 20. 5. 2019
− Účast na Dni dopravy ČR – dopolední akt položení kytice u hrobky prvního českého
aviatika Ing. Jana Kašpara na Městských hřbitovech.
−

Jednání u primátora M. Charváta - řešení neustálých stížností na p. Holečka i
stížnosti ze strany p. Holečka ohledně chodu a hluku v parku Na Špici
Závěr: dílčí úpravy MO Pce I – místo řetízkových košů instalujeme klasické koše,
zvýšíme sítě, tak aby bylo zabráněno přehazování míčů na soukromý pozemek. Další
komunikace s p. Holečkem bude výhradně veden přes sekretariát primátora, tedy přes
R. Jelínka.

−

Pokračování akcí ke Dni dopravy v Theater clubu Pardubice.

−

Odpolední program u sochy Ing. J. Kašpara – položení květin, prezentace, soutěže,
hudební doprovod.

−

Jednání u náměstka Mazucha, financování u Komerční banky, návrhy optimálnějších
úroků – Dohoda o poskytování cash poolingu, bude předloženo ke schválení RMO.
Dohoda nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv od července 2019.

Dne 21. 5. 2019
− Setkání s dětmi ze ZŠ závodu Míru, anketa na téma: Co se Ti líbí x nelíbí
v Pardubicích, co bys chtěl, aby bylo v Pcích vybudováno – natáčení klipu.
Závěr: výsledek analyzovat a pokračovat v další etapě, tj. v přípravě návštěvy dětí ze
ZŠ na úřadě MO Pce I a další návazných setkání na MmP.
−

Osobní gratulace občanky p. Brotánkové na MO Pce I.

Dne 22. 5. 2019
− Jednání v Praze, Expertní skupina pro školství při Parlamentu ČR.
Dne 23. 5. 2019
− Jednání u náměstka Kvaše, přítomni: p. Bakajsa, p. P. Pařízková, p. B. Vebr,
p. H. Pechmanová téma: dopravní napojení ŘSD

Závěr: v lokalitě se zvýší doprava (vzhledem k výstavbě 2 bytových domů) a je
potřebné řešit výjezd do ulice Bratranců Veverkových (návrhy: rozšíření vozovky,
kruhový objezd, jiná dopravní značení…).
−

Jednání se zastupitelem M. Drenkem, téma: aktivity, prosba o sponzorský věcný dar
na dětskou akci MO Pce I „Hurá na prázdniny“.

−

Jednání s JUDr. Starečkem – texty do zpravodaje Jedničky, prvotní náměty.

Dne 24. 5. 2019
− Kontrola u všech volebních komisí našeho obvodu: ZŠ Spořilov, Gymnázium
Dašická, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Štefánikova, ZŠ Závodu míru.
Závěr: bez závad, všichni předsedové komisí postupovali podle pravidel voleb
Dne 25. 5. 2019
− Účast na akci Závody šlapacích vozítek, které jsou součástí Evropského šampionátu
a Mistrovství republiky – organizované Českou federací klubu vozítek s pedály.
Dne 27. 5. 2019
− Jednání s organizátory akce v Bubeníkových sadech - oslava 20 let rockové kapaly
Stresor, program pro děti, pro mládež a dospělé, vlastní vystoupení a předskokanů
mládežnických rockových kapel. Doplnění informací k záboru. Žádost byla neúplná a
nepřesná. Podmínky, které si stanovil MO Pce I, aby mohla být akce realizována:
• informování občanů - v okolních domech formou plakátků na vchodové dveře
• zajištění 2 mobilních toalet a čtyřbokého pisoáru, otevření WC u kiosku Marína
• zajištění stojanů s odpadovými pytli
• neparkovat auty v Bubeníkových sadech
• zajištění dozoru akce, posílení
• úklid po akci
• dbát na přiměřenou hlasitost
• upozornění MP na ostražitost v době konání akce dne 4. 7. 2019
−

Jednání s ředitelem MP P. Hüblem, téma: neziskové organizace bez patřičného
hlášení poskytují bezdomovcům teplé jídlo v centru města. Bezdomovci se stahují do
centra města. Nepořádek, hlučnost – stížnosti občanů.
Závěr: je třeba mít příslušná povolení o záboru, upozornění ze strany MP

−

Jednání RMO:
• vyjádření k žádostem do Komise pro reklamu a pozemky
• gumová dopadová plocha pod 2 fitness prvky Colmex – v parku Na Špici
• závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2018
• návrh 2. změny rozpočtu MO Pce I na rok 2019
• návrh finančního vypořádání MO Pce I za rok 2018
• návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pce I na rok 2019-06-08
zpravodaj Pardubická jednička
• diskuze

−

Jednání se zastupitelem R. Harmatem, investice do připravované tabulky, pravidelné
přeposílání zápisů ze Zastupitelstva města Pardubic, informace z městské policie –
obesílání zastupitelů.

−

Dílčí jednání s p. Roubem, p. Stehnem, p. Starečkem – o zpravodaji „Jednička“.

Dne 29. 5. 2019
− Jednání s p. Kafkou, J. Lejhancem, B. Roubem – reklamy do zpravodaje.
↓
− Navazující jednání s prezentací programu Politinn (Jan Soukup, Andrea Kaulfuss),
první sociální síť pro veřejnou správu a občany.
↓
− Navazující jednání s p Sládkovou – inzerce, ekonomická část zpravodaje.
−

Jednání s náměstkem VČD p Kosem,
téma:
• doplnění informací na vstupenkách pro parkování v parkovacím domě pro
návštěvníky divadla (2hodiny bezplatného parkování)
• nepořádek v zadní části traktu VČD (nedopalky)
• parkování u budovy VČD + sloupky se povalují na chodníku

−

Jednání s ředitelem Moneta bank – sponzor, věcné dary na dětskou akci „Hurá na
prázdniny“.

−

Účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic,
pobytové a příměstské tábory, oceňování dětí, žáků a studentů.

Dne 30. 5. 2019
− Jednání u vedoucího Odboru kultury p. Karase, shoda v problematice nejednotnosti
ohledně pamětních desek, památníků, infotabulí
Závěr: vyvolat jednání s vedoucí OHA P. Kavalírovou s námětem vytvoření místa
koordinátora pro tuto problematiku s jeho dalšími kompetencemi.
−

Jednání s p. M. Vančátovou o umístění 200 výtisků Pardubické jedničky do
Informačního centra pod Zelenou bránou.

−

Jednání s p. Rerychem o reklamních pylonech na náměstí Republiky, podá
opětovně žádost, která by měla jít k projednání do Komise pro reklamu a pozemky.

Dne 31. 5. 2019
− Prezentace firmy Cytizen living – nabídka do parku Na Špici, griloviště a veřejné
ohniště (posuzovali zaměstnanci odboru p. P. Janata a M. Klapka).
Dne 3. 6. 2019
− Kontaktní jednání s donátory na dětskou akci „Hurá na prázdniny“ – banky,
spořitelny, pojišťovny (věcné dárky).
−

Návrh a realizace velkého plakátu na dětskou akci „Hurá na prázdniny“.

−

Účast na Komisi pro rodinu.

Dne 4. 6. 2019
− Porada vedoucích odborů MO Pce I.
− Jednání s p. Kamenickou z Oboru školství MmP – příprava na konkurz, role
zástupce MO Pce I s hlasem poradním, podepsání smlouvy o mlčenlivosti.
− Jednání s ředitelem ZŠ Bratranců Veverkových p. Leošem Šebelou – příprava
Dětského dne v Bubeníkových sadech dne 24. 6. 2019, zábor, dotace na akci,
podmínky pro přidělení finanční částky…

Dne 5. 6 2019
− Jednání s vedoucí OHA p. Kavalírovou, přítomni: vedoucí odboru kultury p. Karas,
zastupitel V. Jirsa (MO I a města Pardubic), zastupitel M. Slanař (města Pardubic),
zastupitel J. Kotyk (MO I), 2 studenti na praxi z OHA, p. H. Pechmanová
Závěr: iniciovat pracovníka, který bude mít mimo jiného pozici koordinátora pro
reklamy a pamětní desky, památníky, sochy…je zde nesystematičnost, mnohá velká
města tuto pozici mají vytvořenou a dle zpětné vazby ji pokládají za přínosnou.
Další body jednání:
• oprava Bělobranského náměstí
• oprava místní komunikace Na Drážce
• Manuál umístění reklam na třídě Míru
• rekonstrukce nábřeží Závodu míru v dalších etapách
• průchodnost objektů při plánovaných výstavbách
−

Účast na otevření akce Den chleba na Pernštýnském náměstí.

−

Účast na slavnostním otevření Aquacentra - 25m bazénu, natáčení pro televizi.

− Účast na 3. promenádním koncertu v Bubeníkových sadech, rozdávání
programů na koncerty pro posluchače
Dne 6. 6. 2019
− Účast na konkurzním řízení na Mateřskou školu Wintrova ul., jako člen komise bez
hlasovacího práva, ale s hlasem poradním.
−

Doprava drobných cen z MmP pro naši akci „Hurá na prázdniny“.

−

Společenská událost, koncert Bocasso sempre Giovane v Evangelickém kostele
v Pcích.

Dne 7. 6. 2019
− Jednání s p. Lubošem Hejnou – jeho žádost o odkoupení části pozemku, kvůli
oplocení, kde se nachází šachta elektráren, kde vede horkovod a přes, který najíždějí
auta a vjíždějí a parkují na soukromém pozemku p. Hejny. Jde o nepatrný pozemek na
konci slepé ulice, který město nemůže využít. Byla jsem zkontrolovat na místě.
Závěr: jednání s našimi vedoucími odborů, připravit do jednání RMO a předat do
Komise pro reklamu a pozemky.
−

Rozvoz plakátů na dětskou akci v Bubeníkových sadech do základních a mateřských
škol a do školských zařízení.

