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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z V. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 16.12.2019 od 17:00 hodin  

v sále Penzionu Fajn ve Svítkově 

 

Přítomni: Mgr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

Martin Vencl, Michael Schneider, Mgr. Martin Kratochvíl, Ing. Ondřej Karas, 

Ing. Helena Dvořáčková, Jiří Chmelík, Ing. Jiří Doležal, Ing. Tomáš Pelikán 

 

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Robert Klčo, Miroslav Jirsa, Daniel Křivka 

 

Zasedání zahájil pan Mgr. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

Mgr. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Ph.D., Ing. Tomáš Pelikán 

 

Hlasování: 12 pro 

 

       

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Michael Schneider, Zdeněk Pešek 

 

Hlasování:12 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Ing. Ondřej Karas, Martin Vencl 

 

 

Zapisovatelkou byla určena: 

Hana Holasová 
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Starosta konstatoval, že zápis z IV. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení 

vyvěšeno na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování:12 pro 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce.  

Navržený program byl schválen. 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního 

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – 

předkladatel Robert Klčo 

3. VI. a VII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 - předkladatel Jiří Doležal 
4. VIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 - předkladatel Jiří Doležal 
5. Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020 – předkladatel Jiří Doležal 

6. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020-2022 – předkladatel Jiří 

Doležal 

7. Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost – 

předkladatel Jiří Doležal 

8. Plán konání zasedání ZMO Pardubice VI a schůzí RMO Pardubice VI v roce 2020 – 

předkladatel Petr Králíček 

9. Hodnocení Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2019 - předkladatel Petr Králíček 

10. Sportoviště Popkovice - předkladatel Petr Králíček 

11. Pojmenování ulic v lokalitě Svítkov – západ - předkladatel Petr Králíček  

12. Jednotka SDH městského obvodu Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček  

13. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Studie proveditelnosti na zadržování 

vody v Bylance“ - předkladatel Petr Králíček  

14. Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI – předkladatel Petr Králíček 

15. Diskuse, beseda s občany 

 

Hlasování:12 pro 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava 

p. Kratochvíl: 

- ptá se na důvod, proč bude projekt „Lávka“ soutěžit město, zda je to legislativní potřeba či 

jiná 

Starosta: 

- absolvovali jsme několik schůzek, město chce soutěžit tuto akci, jedná se o velký projekt, je 

to v souladu se statutem, případné vícepráce půjdou na vrub statutárního města. Neměly by 
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být kráceny dotační prostředky, které by měly směřovat do obvodu. (slíbeno na posledním 

jednání na magistrátu za účasti primátora a náměstka Kvaše, je to součástí zápisu). 

p. Dvořáčková: 

- konstatuje, že toto je standardní postup, například stavba cyklostezky byla výjimka, protože 

se jednalo o menší stavbu. Dotační akce z ITI podepisuje primátor a je jeho právo 

rozhodnout, že práci nebude nikam delegovat. 

p. Pelikán: 

- potvrzuje, že požadavek města je pouze z důvodu opatrnosti. Město si chce zakázku pohlídat, 

aby se nestalo něco, kvůli čemu bude krácena dotace. 

 

Usnesení Z2019-45: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:12 pro 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI  

p. Karas, člen KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2019-46: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze 

svých schůzí, 

b) vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2019-38 Z2019-39 Z2019-40   

Z2019-41  

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2016-99 Z2016-103  Z2018-141    

 Z2019-42 Z2019-43  Z2019-44  
 

Hlasování:12 pro 

 

Bod programu č. 3: 

VI. a VII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV. 
 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2019-47: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí VI. a VII. rozpočtové opatření MO 

Pardubice VI v roce 2019 ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 12 pro  
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Bod programu č. 4: 

VIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV 
 

Bez rozpravy: 

 

Usnesení Z2019-48: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje VIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 

2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování:12 pro 

 

Bod programu č. 5: 

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV 

 

Rozprava:  

Starosta: 

- požádal p. Karase o komentář k úpravě rozpočtu dle požadavků KV 

p. Karas: 

- KV konzultoval nízkou rezervu – navrhli snížení provozních položek a prostředky přesunout 

do rezervy a navrhuje hlasovat podle bodu 1) s doplněním do bodu a) ve znění přílohy č. 2 

p. Dvořáčková: 

- upozorňuje, že rozpočet statutárního města Pardubic byl již schválen, a proto navrhuje 

hlasovat i bez odstavce b)  

- předkladatel s vypuštěním odstavce b) souhlasil. Níže uvedené usnesení je upraveno a 

přečíslováno. 

 

Usnesení Z2019-49: 

a) Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice 

VI na rok 2020 ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

b) Rada MO Pardubice VI je oprávněna provádět přesuny rozpočtových prostředků 

mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami do výše 300,0 tis Kč. 

c) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření 

v příjmové i výdajové části rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace nebo daru. 

d) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna provádět rozpočtová opatření 

v příjmové i výdajové části rozpočtu v případě, že Zastupitelstvo města Pardubice 

schválí rozdílnou výši transferu na dani z přidané hodnoty, než byla schválena 

ZMO Pardubice VI v rozpočtu MO Pardubice VI. Tímto rozpočtovým opatřením 

se docílí vyrovnanost rozpočtu. Toto oprávnění se týká pouze položek Daň 

z přidané hodnoty v příjmové části rozpočtu a položky Rezerva rozpočtu ve 

výdajové části, v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa. 

e) Rada MO Pardubice VI je dále oprávněna použít finanční prostředky z pol. 

Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová v kap. 98 – Všeobecná pokladní správa 

do v rozpočtu schválené výše na zřízení nových výdajových položek na provedení 

krizových opatření a neodkladné řešení havarijních stavů. 

 

 



5 

 

f) O takto provedených rozpočtových opatřeních je povinna informovat 

ZMO Pardubice VI na nejbližším zasedání. 

 

Hlasování: 12 pro 

 

Bod programu č. 6: 

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 - 2022 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV 

 

Rozprava:  

p. Pelikán: 

- dotazuje se na kapitolu. 11 – proč je v roce 2021 navýšena 

p. Hývlová, vedoucí OES: 

- jedná se o plánované hřiště 

p. Karas: 

- dotazuje se na kapitolu 27 – proč je v roce 2022 navýšena 

p. Hývlová, vedoucí OES: 

- v roce 2021 je předpoklad vrácení peněz z dotace na lávku, v roce 2022 budou navrženy 

peníze do kapitoly 27 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

- v roce 2022 budou připraveny k realizaci všechny projekty, které se teď projektují 

 

Usnesení Z2019-50: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na 

roky 2020-2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 12 pro  

 

Bod programu č. 7: 

Stanovení výše náhrad výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2019-51: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje pro rok 2020-2022 neuvolněným členům 

zastupitelstva, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 

samostatnou výdělečnou činnost, náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

paušální částkou 200,00 Kč za každou i započatou hodinu, v souhrnu maximálně 2.000,00 Kč 

za kalendářní měsíc. 

 

Hlasování: 12 pro  

 

Odchod p. Hromádko – 17:39 
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Bod programu č. 8: 

Plán konání zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI a schůzí Rady MO Pardubice VI v roce 

2020 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Karas: 

- žádá o doplnění časů konání zasedání ZMO Pardubice VI na webové stránky 

Usnesení Z2019-52: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) schvaluje plán konání zasedání ZMO Pardubice VI v roce 2020 dle návrhu 

uvedeného v důvodové zprávě, 

b) schvaluje plán konání schůzí RMO Pardubice VI dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě. 

 

Hlasování: 11 pro  

 

Bod programu č. 9: 

Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za rok 2019 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

p. Hromádko – příchod 17:43 

 

Rozprava:  

p. Pelikán: 

- ptá se na rozšíření kamerového systému 

Starosta: 

- uvažujeme o kamerách u sportoviště ve Svítkově (ul. Popkovická), až budeme mít přípojku 

el. energie a ev. na nové sportoviště v Popkovicích. 

Kratochvíl: 

- upozorňuje, že u košů nejsou sáčky na psí exkrementy 

p. Jílek: 

- každý čtvrtek se vyvážejí koše a doplňují se sáčky. Občané si berou pytlíky do zásob, stejný 

problém je všude nejen ve Svítkově 

 

Usnesení Z2019-53: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI souhlasí s hodnocením Programu rozvoje MO Pardubice VI 

za rok 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 12 pro  

 

Bod programu č. 10: 

Sportoviště Popkovice 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Karas: 

- dotazuje se na část. b) a stupně PD 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

- vysvětluje rozdíl mezi nabídkou a smlouvou 
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p. Vencl: 

- ptá se na vstřícný krok předáka sekce WRC ohledně sportoviště 

p. Dvořáčková: 

- kolbiště bude menší, vstup na kolbiště je přímo z pozemku předáka sekce WRC 

 

Usnesení Z2019-54: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) souhlasí s rozmístěním sportovišť v rámci investice „Sportoviště Popkovice“ dle přílohy 

č. 1 této zprávy a souhlasí s provedením povrchu fotbalového hřiště z umělého trávníku, 

b) souhlasí s nabídkou původního zpracovatele PD společností ESA Interplan, s.r.o. na 

přepracování PD ve stupni DSP+DPS na investici „Sportoviště Popkovice“ za cenu 

290 000,00 Kč bez DPH a ukládá OIDŽP uzavřít dodatek č. 1 smlouvy ev. č. 11/18 dle 

přílohy č. 3 této zprávy. 

 

Hlasování: 12 pro  

Bod programu č.11: 

Pojmenování ulic v lokalitě Svítkov - západ 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Bez rozpravy:  

 

Usnesení Z2019-55: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje pojmenování pěti ulic v lokalitě Svítkov – západ 

dle významných osobností spojených se závodem Zlatá přilba dle přílohy č. 2. 

 

Hlasování: 12 pro  

 

Bod programu č. 12: 

JSDH MO Pardubice VI 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Chmelík: 

- navrhuje změnu usnesení a vrácení majetku darovaného JSDH podle darovací smlouvy z 

roku 2014 zpátky do vlastnictví SDH Svítkov-Popkovice 

Starosta: 

-  souhlasí s vrácením vloženého majetku 

 

Usnesení Z2019-56: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI ruší JSDH MO Pardubice VI a ukládá Úřadu MO Pardubice 

VI procesně zajistit zrušení jednotky. 

Majetek bezúplatně darovaný Městskému obvodu Pardubice VI Sborem dobrovolných hasičů 

Svítkov-Popkovice při založení jednotky. Dle darovací smlouvy ze dne 27.3.2014 viz. příloha 

č. 1 darovací smlouvy. Majetek dle darovací smlouvy dále vedený v evidenci místnost 49: 

Požární rozdělovač PH sport, Invent. č. 4-668/1 

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj, Invent. č. 4-688/1 

Oblek zásahový Hyrax (kabát, kalhoty), Invent. č. 4-680/1 

Hadice C 52 šedá, 10 m kal. Čer., Invent. Č. 669-1 

Hadice C 52, 20 m kal. Čer., Invent. č. 670-1 

Hydrantový nástavec + klíč, Invent. č. 671-1 

Vesta reflexní HASIČI, Invent. č. 667-1-4 
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Hasicí přístroje 6 kg práškové, Invent. č. 672-1-3 

Hadice požární PH Sport C 52, Invent. č. 675-1-4 

Hadice požární PH Sport B 75, Invent. č. 676-1-3 

Stejnokroj PS II (bunda prac. a kalhoty), Invent. č. 666-1-103  

bude darován zpět SDH Svítkov Popkovice. 

 

Hlasování: 11 pro, 1 zdržel se (Chmelík) 

 

Bod programu č. 13: 

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „STUDIE PROVEDITELNOSTI NA 

ZADRŽOVÁNÍ VODY V  BYLANCE“ 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

Starosta: 

- odkazuje se na zastupitelstvo v Opočínku, kde tato problematika byla projednávána, 

vysvětluje situaci ohledně domluvy o zadržování vody v Bylance – případná investice bude 

financována obvodem. Bude vypracovaná studie 

p. Kratochvíl: 

- dotazuje se na co konkrétně je částka 88 900,00 Kč bez DPH  

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

- částka je na studii jakým způsobem by se voda dala zadržet a odhad ceny realizace, není to 

projekt jako takový, podle studie se bude jednat a projektovat dál 

p. Kratochvíl: 

- zdá se mu investice vysoká 

 

Usnesení Z2019-57: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a vnitřním předpisem ÚMO Pardubice VI č. 18 – Zadávací řád veřejných zakázek, zadat 

VZMR „STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZADRŽOVÁNÍ VODY 

V  BYLANCE“ uchazeči ENVICONS s. r. o., Hradecká 569, 530 09 Pardubice, 

IČ:27560015, za cenu 88 900,00 Kč bez DPH. 

b) ukládá OIDŽP uzavřít smlouvu o dílo ve znění Přílohy č. 3. 

 

Hlasování: 12 pro 

  

Bod programu č. 14: 

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI 

Starosta uvedl tento bod programu, požádal p. Karase o doplňující informace 

 

Rozprava:  

p. Pelikán: 

- ptá se na způsob elektronického zasílání podkladů pro jednání ZMO 

p. Starosta: 

- mailem i aplikací. Podobně jako jsou zasílány podklady na radu. 
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Usnesení Z2019-58: 

ZMO Pardubice VI schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Pardubice VI 

s účinností od 01.01.2020 

 

Hlasování: 12 pro  

 

Bod programu č. 15: 

Diskuse, beseda s občany 

 

Rozprava: 

Občan: 

- dotaz k bodu č. 1 – ohledně kruhového objezdu 

Starosta: 

- vysvětluje, že zácpy byly z důvodu uzavření dvou mostů. Kruhový objezd částečně provoz 

zpomalí, ale pomůže plynulosti dopravy a výjezdu ze Svítkova  

p. Pelikán: 

- doplňuje, že na křižovatce na nadjezdu došlo k přenastavení intervalu semaforu, poté opět 

změněno a provoz byl plynulejší 

p. Kratochvíl: 

- na křižovatku Pražská-Školní navrhuje semafory s kamerou, ohledně nadjezdu-má názor, že 

se uvolnil provoz díky prosincovému spuštění rampy u Globusu 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

- reaguje na p. Kratochvíla a uvádí, že tato rampa neřeší dopravní situaci ve Svítkově 

Občan: 

- dotazuje se na názvy ulic v nové zástavbě Svítkov-západ 

Starosta: 

- sděluje osobnosti, dle kterých budou ulice pojmenovány 

Občan: 

- ptá se na to, jakým způsobem byla sdělena veřejnosti informace ohledně konání 

zastupitelstva 

p. Hývlová, vedoucí OES: 

- odpovídá – vývěska, web, místní rozhlas 

Občan: 

- diskuse ohledně změny provozu v nové zástavbě ve Svítkově 

p. Pelikán: 

- konstatuje změnu trasy MHD v nové zástavbě 

Občan: 

- poukazuje na problém dopravního značení v ulici mezi hřbitovem a Zlatou přilbou 

Občan: 

- dotazuje se, jak bude probíhat provoz nákladních aut do nové obytné zóny 

p. Jílek, vedoucí OES: 

- značky budou řešeny v rámci kolaudačního řízení, provoz nákladních aut budeme řešit 

požadavkem v rámci stavebního řízení 

p. Dvořáčková: 

- konstatuje, že vždy při výstavbě nových zástaveb je zvýšený provoz nákladních aut 

p. Chmelík: 

- poukazuje na situaci parkování v Přerovské ulici – ohledně zákazu stání  

Občan: 

- dotaz na obchodní centrum v Popkovicích, kdy bude otevřeno 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP:  

- odpovídá cca červen 
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Pan starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval 

přítomným za účast, pozval je na VI. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat 

v pondělí 16.03.2020 v sále Hospody u Pilařů v Popkovicích, popřál všem příjemné prožití 

vánočních svátků a ukončil zasedání v 18:46 hod. 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2019 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Ondřej Karas v.r. 

 

dne: 20.12.2019 

 

 

Martin Vencl v.r. 

  

dne: 20.12.2019 

 

 

 

 

dne: 20.12.2019                      Mgr. Petr Králíček v.r. 

              starosta MO Pardubice VI 


