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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 XIX. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 14.03.2022 od 17:00 hodin  

v místnosti objektu MŠ v Lánech na Důlku čp. 35 (po bývalé poště) 
 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Milan Hromádko, Martin Vencl, Mgr. Martin 

Kratochvíl, Ing. Ondřej Karas, Ing. Helena Dvořáčková, Robert Klčo, Ing. Jiří 

Doležal, CSc., Jiří Chmelík, Tomáš Rambousek 

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

 

Omluven: Daniel Křivka, Ing. Tomáš Pelikán, Ing. František Socha, Ph.D., Miroslav Jirsa 

 

Zasedání zahájil pan PhDr. 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: 

PhDr. Petr Králíček – předsedající, Robert Klčo, Ing. Ondřej Karas 

 

Hlasování: 10 pro 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Martin Vencl, Zdeněk Pešek 

 

Hlasování:10 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Tomáš Rambousek, Ing. Jiří Doležal, CSc. 

 

Zapisovatelem byl určen: 

Hana Holasová 
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Starosta konstatoval, že zápis ze XVIII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, 

usnesení vyvěšena na úřední desce.  

 

 

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

 

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. I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022 - předkladatel Jiří Doležal 

4. Diskuse, beseda s občany 

 

Bez rozpravy: 

 

Hlasování:10 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 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2022-112: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:10 pro  

 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 

p. Klčo, předseda KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2022-113: 

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.: 

Z2021-103    Z2021-104    Z2021-105 

Z2021-106    Z2021-107    Z2021-108 
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Z2021-109    Z2021-111 

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

Z2016-99 Z2019-43 Z2021-110 

 

 

Hlasování:10 pro 

 

p. Kratochvíl příchod v 17:08 

 

Bod programu č. 3:  

I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022 

p. Kratochvíl, člen FV, uvedl tento bod programu. 

Seznámil přítomné se závěrem jednání FV a předává slovo p. starostovi k upřesnění a 

doplnění informací ohledně změn v rozpočtovém opatření. 

Starosta upřesňuje informace k rozpočtovému opatření a uvádí změny, které proběhly na 

základně posledních vyhodnocení veřejných zakázek před konáním ZMO Pardubice MO VI.  

 

 

Rozprava: 

starosta: 

- finanční prostředky, které byly schváleny na rekonstrukci křižovatky v ulici Školní, která se 

v letošním roce nebude realizovat, byly přesunuty na vykrytí jiných investic a také do rezervy. 

V RO jsou také zahrnuty žádosti o dotace: Chovatelé podali žádost o dotaci na opravu buňky. 

Ta je v havarijním stavu. Další dotace je od TJ Paramo na rozšíření stávajícího přístřešku 

k malému sálu tělocvičny a žádost MŠ duha na pořízení sekačky a nářadí pro údržbu školní 

zahrady. 

p. Kratochvíl: 

 - navrhuje pronájem buňky pro chovatele za symbolickou částku z důvodu legislativy.  

 

Starosta navrhl hlasovat podle bodu č.1) 

Usnesení Z2022-114: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) schvaluje I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022 ve znění přílohy č. 1 

tohoto usnesení. 

b) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2022 pro TJ 

PARAMO Pardubice z.s. na rozšíření stávajícího přístřešku k malému sálu tělocvičny 

ve výši 57,8 tis. Kč. 

c) schvaluje poskytnutí nepeněžního daru pro Mateřskou školu Doubek Pardubice – 

Svítkov a Lány na Důlku – pořízení AKU sekačky Greenworks G40LM41 vč. baterie, 

hrábí na listí, univerzálního koštěte a lopaty v celkové výši do 20,0 tis. Kč. 

 

 

 

Hlasování:11pro 
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Bod programu č.4:  

Diskuse, beseda s občany 

Občan: 

- upozorňuje na neustálý nepořádek u kontejnerového stání v Lánech na Důlku, zda je možná 

nějaká kontrola nebo osvěta pro občany ohledně třídění odpadu.  

Starosta: 

- tento problém je ve všech místních částech, např. ve Starých Čívicích u obchodu je 

nepořádek kolem kontejnerového stání neustále. 

p. Kratochvíl: 

- navrhuje upozornit občany na problematiku třídění odpadu. 

starosta: 

 – můžeme v dalším vydání zpravodaje zopakovat, jak třídit odpad. 

 

Dále se ještě diskutovalo na toto téma a uváděly se příklady, jaké opatření mají v jiných 

místních částech v Pardubicích. 

 

 

Starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval přítomným 

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

13.06.2022 v sále Hospody u Pilařů v Popkovicích a ukončil zasedání v 17:35 hod. 

 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 17.03.2022 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Tomáš Rambousek v.r. 

dne: 23.03.2022 

 

 

Ing. Jiří Doležal, CSc. v.r. 

dne: 22.03.2022 

 

 

 

 

dne:22.03.2022                                  PhDr. Petr Králíček v.r.  

              starosta MO Pardubice VI 


