
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

Usnesení a zápis  
 

ze 8. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 
 

které se konalo dne 24. června 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, Ing. Jiří Hájek, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Martin Merhout, 

Ing. Petr Netolický, Bc. Petra Prusáková, Karolina Štefková, Petr Hemský, Ing. Jiří Janoš. 
 

Program: 

I.   Zahájení jednání 

II.        Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále  

III.      Projednání předložených materiálů  

IV.     Různé 

V. Závěr 
 

I. 

Zahájení jednání 

Jednání zahájil předsedající schůze starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Ing. 

Jaroslava Kňavu, Ing. Jiřího Hájka a Ing. Petra Netolického, ověřitele zápisu Bc. Petru 

Prusákovou a Karolinu Štefkovou, zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou, konstatoval, že 

je přítomných všech 15 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 smluvních vztahů (DPP, DPČ) 

5.  Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2019 

6.    Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2020 

7. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

8.   Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 

9.  Rychlá opatření proti suchu 

Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

III. 

Projednání předložených materiálů 

1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání 

ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu a otevírá diskusi.  

Martin Merhout se dotazuje na konkrétní jednání: 



19.6. - objekt Bobr – nabídka na odkoupení od města – jednaní u pana primátora. Pan starosta 

odpovídá, že se tohoto jednání zúčastnil spolu s Bc. Janem Nadrchalem. O objekt Bobr měl 

zájem investor, který zde chce vybudovat sídlo firmy a služby pro veřejnost, pro celkový 

špatný stav budovy a nemožnost vybudování nové příjezdové komunikace a parkování u 

objektu se rozhodl, že nemá zájem o tuto investici. 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na tato jednání: 

15.4. - jednání o střelnici Vinice – představení záměru sportovního klubu na rekonstrukci – 

pan starosta odpovídá, že tohoto jednání se zúčastnili zástupci města, byl zde představen 

záměr sportovního střeleckého klubu, Ing. Vařecha se dotazuje, zda se jedná o stejný již 

schválený stavební záměr, nebo o jiný záměr. Pan starosta odpovídá, že se jedná pouze o 

úpravu jejich střelnice. Dále k tomuto tématu diskutují Bc. Nadrchal a Ing. Hájek. 

14.5. – jednání k Terminálu JIH – ul. K Vápence – dotaz na kácení dřevin a náhradní výsadbu 

při plánování rekonstrukce, jaké jsou výstupy pro náš obvod, jaký bude objem kacení, kdy 

bude probíhat výsadba - pan starosta odpovídá, že náhradní lokalita pro novou výsadbu je 

určená, zhotoví ji investor. Následná péče bude 5 let. 

9.6. - ulice Na Spravedlnosti - koordinační jednání - zdali došlo s developerem k rozumnému 

závěru. Pan starosta odpovídá, závěr z jednání je uveden ve Zpravodaji. Jedná se o 

koordinační práce při rekonstrukci ulice Na Spravedlnosti.   

Ing. Petr Netolický se dotazuje na jednání: 

20.5. - strategická komise MO Pardubice V - studie S. K. Neumanna - proč byl pan starosta 

přítomen na tomto jednání, když nebyl přítomen na jednání strategické komise dne 15. 6., kdy 

komise přijímala usnesení. Pan starosta odpovídá, že byl pozván na jednání strategické 

komise dne 20.5., aby členům komise poskytl potřebné informace, dodal informační 

materiály, ohledně této územní studie, a jelikož byly poskytnuty veškeré informace, nebyl 

důvod se zúčastnit dalšího jednání, na které ani nebyl pozván. Dále pan starosta předává slovo 

Bc. Petru Dufkovi, předsedovi strategické komise. Bc. Petr Dufek odpovídá, že pan starosta 

byl pozván s dalšími hosty na první jednání komise (20.5.), aby poskytl strategické komisi 

informace, ohledně této územní studie. Na další jednání strategické komise, která se konala o 

3 týdny později – 15.6., kdy členové komise měli dostatečný čas na prostudování 

poskytnutých materiálů, nebyla nutná účast pana starosty. Z tohoto jednání vzešlo usnesení - 

,,Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu doporučuje Radě 

městského obvodu Pardubice V, aby uložila starostovi MO Pardubice V jednat v zájmu 

ochrany obyvatel tím, že bude požadovat a prosazovat v Radě města a zastupitelstvu města 

Pardubice dořešení problémů:  

▪ Zeleň – dodržení koeficientu 0,2 veřejné zeleně z celkové zastavěné plochy 

▪ Občanská vybavenost - zajistit a přesně vymezit plochy pro umístění školy, mateřské školy, 

stanoviště pro kontejnerová stání na separovaný odpad, umístění dětských hřišť a mobiliáře – 

lavičky, odpadkové koše  

▪ Doprava – dopravní studie – výpočty propustnosti komunikací a křižovatek bez zamýšleného 

napojení na JV obchvat, anebo zahájení výstavby podmínit až po vybudování obchvatu, 

dostatečné množství parkovacích stání a dostupnost MHD v lokalitě“ 

Dále v této věci diskutuje Ing. Jaroslav Kňava. 

Ing. Jiří Hájek se dotazuje na jednání: 

15.4. - návštěva občanů Kudrnová a Milde – petiční výbor - co se projednávalo - pan starosta 

odpovídá, petice na nekácení dvou líp v Pichlově ulici. Jejich petici byla přijata a jedná se s 

odborem ŽP MmP, jelikož tam měla být petice doručena. Závěrem jednání z města je, že lípy 

se nebudou kácet.  

20.4. - řešení předzahrádek – u náměstka Ing. Petra Kvaše - pan starosta odpovídá, že se 

jednalo o prvotní jednání s náměstkem a dalšími zástupci města, jak zajistit předzahrádky, aby 

byl prominut poplatek za zábor veřejného prostranství a sjednocení postupu mezi obvody. 



8.6. - jednání k řešení autovraků + novela zákona – pan náměstek Ing. Petr Kvaš a vedení 

obvodů – pan starosta odpovídá, jednalo se o novelu zákona. Veškeré informace může 

poskytnout paní Jeníková, která má řešení v kompetenci.  

9.6. – ul. Na Spravedlnosti – koordinační jednání - jak město bude realizovat křižovatku ul. 

S.K. Neumana a Na Spravedlnosti, v jakém časovém horizontu - pan starosta odpovídá, zatím 

není stanoven termín pro realizaci. Jedině co je jisté, že tento rok bude vše připraveno od a.s. 

VaK a ČEZ. Jakmile obdržíme bližší informace o uzávěrkách, budeme následně informovat 

občany. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 68/2020 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 11. 3. 2020. 

Pro 15, 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. 69/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 

105/2020 R – 117/2020 R. 

Pro 15, 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.  Bez diskuze. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 70/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 58/2020 Z – 66/2020 Z. 

2.  následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 46/2019 Z, 

47/2019 Z 67/2020 Z. 

Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

4. 

Kontrola smluvních vztahů (DPP, DPČ) 

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

výboru. Pan Ing. Vařecha informuje členy zastupitelstva, že kontrolní výbor zkontroloval 

smluvní vztahy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. Při této kontrole, byla 

zjištěna jedna chyba, která se objevila u pověřence GDPR, kde v jeho výkazu chyběl počet 

odpracovaných hodin, tak jak je sepsáno v dohodě. Dále do této diskuze vstupují pan Ing. 

Randák a pan Ing. Netolický.  
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  



(usnesení č. 71/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V. 

Pro 14, zdržel se 1 (Ing. Milan Randák), proti 0 
 

5. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2019 

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. 72/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2019 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2019 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2019, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2019, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3.  Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2019 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2019, návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a aktuálního rozpočtu 

sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019, které jsou 

uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu 

finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem 

uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji 

schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání. 

Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

6. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2020 

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

výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy.  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na opravu mobiliáře v lesoparku Dukla. Minule bylo slíbeno, 

že se začne v dubnu na opravě pracovat, a z rozboru hospodaření se již něco čerpalo. Podle 

zjištěných informacích se jednalo pouze o opravu odpadkových košů, ale náprava dřevěných 

prvků nenastala, jak se tedy pokročilo – pan starosta odpovídá, že oprava mobiliáře nezačala 

z důvodu COVID. Dále se Ing. Vařecha dotazuje na harmonogram přesunu knihovny v ul. J. 

Ressla, jak se bude realizovat - pan starosta odpovídá, že zatím nemáme vybraného 

projektanta. Vše se pozdrželo z důvodu nouzového stavu. Dále na čerpání v položce 

projektové dokumentace – proč nejsou žádné projekty, zda je to z důvodu toho, že se šetří 

finance na dokončení projektu H, nebo zdali pouze projekty nejsou proplacené – odpovídá 

Ing. Marcela Kotyková. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 73/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 5. 2020 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

7. 

Návrh 2. 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. 

Diskuse: Ing. Filip Vařecha se dotazuje Ing. Marcelky Kotykové na propad z příjmů 

v důsledku nouzového stavu – jak jsme na to připraveni – Ing. Marcela Kotyková odpovídá, 

že je připravená rezerva v rozpočtu. Dále pan starosta dostal příslib z města na finanční částku 

ve výši 7 mil. Kč na projekt H, tu bychom měli obdržet v záři nebo nejdéle k 1. 1. 2021.  
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 74/2020 Z) 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 2. 

změny rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 2. 

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. 

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu společenských akcí 

MO Pardubice V na r. 2020 spočívající ve snížení rozpočtované částky na položce 

Slavnost MO Pardubice V o 225,6 tis. Kč (upravený plán je uveden v závěru zprávy).  

Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

8. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 

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. 75/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2019. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

9. 

Rychlá opatření proti suchu 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, zpracovateli a předkladateli 

zprávy.  

Diskuse: Bc. Jan Nadrchal reaguje na podanou zprávu ohledně rychlých opatření proti suchu, 

kdy zprvu byl lehce nadšený z těchto usnesení, ale po prostudování předložených usnesení se 

domnívá, že takto sepsané usnesení nejsou správně právně sepsané. Pan starosta apeluje na 

stranu Pirátů, aby zveřejňovali pouze pravdivé příspěvky na FB. Dále pan starosta informuje, 

že je principiálně pro navržená opatření, ale některé kroky, které jsou předložené, jsou již 

v běhu. Dále pan starosta diskutuje ohledně navržených usnesení, do diskuse vstupují Ing. 

Filip Vařecha, Ing. Petr Netolický, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Milan Randák, Ing. Jiří Hájek a 

Bc. Jan Nadrchal. Po této diskusi předkladatel zprávy Ing. Filip Vařecha stahuje zprávu 

z programu jednání. 
 

Bc. Jan Nadrchal předkládá na základě proběhlé diskuse usnesení, o kterém bylo hlasováno. 

(usnesení č. 76/2020 Z) 

ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V svolat pracovní skupinu, složenou 

z úředníků, zastupitelů a odborné veřejnosti za účelem vytvoření směrnice o péči a údržbě 

zeleně, za každý politický subjekt max. 1 osoba, termín do 31. 12. 2020. 



Pro 15, zdržel se 0, proti 0 
 

IV. 

Různé 

Diskuse 

Ing. Filip Vařecha: 

Územní studie S. K. Neumanna – je si vědom, že územní studie je mimo kompetenci obvodu, 

ale nicméně MO Pardubice V, jako účastník stavebního řízení, kdy bude následně jednat 

závazně s městem, by měl hájit požadavky našeho obvodu, ale i ostatních dotčených obvodů, 

kterých se to týká. Komise pro strategii při jednání Rady magistrátu města Pardubice 

podpořila usnesení, které doporučuje jistý postupu (směr) při sběru požadavků. Pan Ing. 

Vařecha se dotazuje, zdali vedení MO Pardubice V bylo s tímto usnesením strategické komise 

seznámeno, zdali je pro nás přijatelný tento postup, a pokud ano, kdy podnikneme další 

kroky. Nemá smysl otálet, abychom byli připraveni, než developer zahájí stavební řízení. 

V této věci dále diskutují Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan Randák a pan starosta. Dále se Ing. Filip 

Vařecha domnívá, že není vhodné, aby developer uváděl svůj článek v našem zpravodaji. 

Ing. Petr Netolický: 

Ing. Petr Netolický navrhuje nové usnesení k územní studii S. K. Neumanna. Pan starosta 

informuje pana Ing. Netolického, že podle platného jednacího řádu nelze přijímat nové 

usnesení v diskusi. Ing. Jiří Hájek navrhuje sejít se s občany a udělat otevřenou diskuzi 

ohledně projektu S. K. Neumanna. Do této diskuze vstupuje Ing. Filip Vařecha, Evžen Erban, 

Bc. Petr Dufek, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Jiří Janoš, Mgr. Jiří Šmaha – tajemník úřadu, Ing. 

Milan Randák a pan starosta. Na základě diskuse navrhuje Bc. Jan Nadrchal odhlasovat, aby 

mohlo být předloženo k hlasování usnesení navržené Ing. Petrem Netolickým, návrh byl přijat 

(Pro 12, zdržel se 3, proti 0).  
 

Poté bylo hlasováno o usnesení navrženém Ing. Petrem Netolickým. 

(usnesení č. 77/2020 Z) 

ZMO Pardubice V se plně ztotožňuje se závěry Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní 

prostředí a dopravy RMO Pardubice V ze dne 15. 6. 2020 k územní studii S. K. Neumanna, a 

to s poukázáním na problémy zeleně, občanské vybavenosti a dopravy. 

Pro 1 (Ing. P. Netolický), zdržel se 8, proti 5 (Ing. J. Kňava, Ing. F. Vařecha, M. Merhout, K. 

Štefková, Bc. P. Prusáková).  

 

Poté bylo jednání zastupitelstva ve 20:00 hod. ukončeno. 

 

Pardubice 24. 6. 2020 

 

 

 

Ověřitelé:            ...........................................                     ...............................................                  

                                 Bc. Petra Prusáková          Karolína Štefková      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


