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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z XVI. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 18. června 2018 od 18:00 hodin  

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

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Ing. Kateřina Bürgerová, Milan Hromádko, Martin Janura, 

Zdeněk Pešek, Ing. Miroslav Rubeš, CSc., Ing. František Socha, Ph.D., Ing. Tomáš 

Pelikán, Ing. Věra Laurynová, Miroslav Jirsa, Jiří Chmelík, Ing. Jiří Doležal, Csc., 

David Kopa 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Mgr. Olga Remešová, referentka OSSK ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OSSK ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Mgr. Olga Sodomková, Daniel Křivka  

 

Neomluven: 

 

Host:  

 

Zasedání zahájil pan Bc. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 18:00 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: 

Bc. Petr Králíček – předsedající, Ing. Jiří Doležal, Csc., Ing. František Socha, Ph.D. 

 

Hlasování: 10 pro 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Ing. Věra Laurynová, Zdeněk Pešek  

 

Hlasování: 10 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Milan Hromádko, David Kopa 

 

Zapisovatelkou byla určena: 

Mgr. Olga Remešová 
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Starosta konstatoval, že zápis z XV. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, 

usnesení vyvěšeno na úřední desce. 

 

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

žádost občana navrhl předřadit bod č. 8 před bod č. 1. Takto navržený program byl schválen.  

 

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

ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

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

předkladatel Milan Hromádko 

3. Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2017 - předkladatel Jiří Doležal 

4. III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 - předkladatel Jiří Doležal  

5. Vnitřní předpis č. 1, o sociálním fondu - předkladatel Jiří Doležal 

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

7. Informace o podaných žádostech o dotace na investiční akce v obvodě - předkladatel Petr 

Králíček 

8. Připomínky k Novému Územnímu plánu města Pardubic – předkladatel Petr Králíček 

9. Diskuse, beseda s občany  
 

 

Hlasování: 10 pro 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 8:  

Připomínky k Novému Územnímu plánu města Pardubic 

p. Králíček, předkladatel, uvedl tento bod programu a seznámil s ním přítomné zastupitele. 

 

Rozprava: 

 

Občan  

- seznámil přítomné se záměrem výstavby na pozemku, který nebude dotčený výstavbou 

rodinných domů v blízkosti areálu Zlaté přilby a žádá Zastupitelstvo o návrh na změnu 

nového ÚP k možnosti změny využití nezastavěné plochy ke stavbě multifunkční sportovní haly 

určené pro širokou veřejnost se zázemím pro sportovce, jenž by měla být hrazena ze strany 

soukromého investora.  

 

p. Laurynová  

- ptá se, jak by bylo případně řešeno následné zatížení dopravou. 

 

Občan 

- počítá se i s parkovacími místy, které by bylo možné využít např. i v případě závodu Zlatá 

přilba. 

 

Milan Hromádko – příchod 18:10 

 

p. Socha  

- vysvětluje, že pozemky jsou ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic. Jedná se 

o velkou investici, která nebyla dříve projednána v radě MO proto ZMO Pardubice VI nebude 
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dnes schopné rozhodnout a doporučuje občanovi podat námitku na změnu nového ÚP města 

Pardubice na  veřejném projednání. 
 

Ing. Kateřina Bürgerová – příchod v 18:15 

Ing. Tomáš Pelikán – příchod v 18:20 

 

Občan  

- stěžuje si na problém s dopravou v ulici Žižkova a následně předává starostovi petici 

požadující zlepšení dopravní situace na území Svítkova a Popkovic.  

 

Starosta 

- petici od občana převzal. 

 

Následně Občané bydlící v lokalitě „Svítkov V“ upozornili na špatnou dopravní situaci v této 

lokalitě. Diskutují o této problematice a žádají zastupitele o řešení problému.  

V 19:45 pan Doležal navrhuje ukončit diskusi. Starosta nechal hlasovat o návrhu ukončení 

diskuse k bodu č. 8 programu. 

 

Hlasování:  9 pro  

        2 zdrželi se (p. Laurynová , p. Bürgerová) 

        2 proti (p. Rubeš, p. Chmelík) 

 

P. Pelikán 

- po ukončení diskuze předkládá návrh usnesení 

 „Zastupitelstvo MO Pardubice VI ukládá Radě MO Pardubice VI zadat zpracování 

dopravního posouzení lokality napojené na ulici Na Humenském a přilehlých komunikacích 

pro zlepšení dopravní situace v T: 9/2018“. 

 

Usnesení Z2018-140: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI ukládá Radě MO Pardubice VI zadat zpracování dopravního 

posouzení lokality napojené na ulici na Humenském a přilehlých komunikacích pro zlepšení 

dopravní situace v T: 9/2018. 

 

Hlasování: 13 pro 

 

Usnesení Z2018-141: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI souhlasí s připomínkami k Novému územnímu plánu města 

Pardubic dle přílohy č. 1 a ukládá OVVIDŽP podat tyto připomínky v rámci veřejného 

projednání. 

 

Hlasování: 9 pro 

      4 proti (p. Rubeš, p. Laurynová, p. Bürgerová, p. Chmelík) 

 

Bod programu č. 1: 

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od XV. zasedání 

ZMO Pardubice VI  

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 
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Rozprava: 

p. Laurynová 

- ptá se, proč MO Pardubice VI nepodalo v oficiální době rozklad k vyjádření ministra ŽP 

ohledně spalovny.  

 

Starosta 

- nevidí důvod proč podávat stejný rozklad ke stanovisku ministra ŽP ve věci spalovny, když 

ho podalo město Pardubice. Vynaložit prostředky na stejnou věc je nehospodárné. 
 

Usnesení Z2018-142: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 
 

Hlasování: 13 pro 

 

Bod programu č. 2: 

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

p. Hromádko, předseda KV ZMO Pardubice VI, seznámil přítomné s jednáním KV. 

 

Bez rozpravy  

 

Usnesení Z2018-143: 

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.: 

Z2018-135     Z2018-136  Z2018-137  

Z2018-138  Z2018-139   

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

Z2016-99  Z2016-103  Z2017-115 

 

Hlasování: 13  pro  

 

Bod programu č. 3: 

Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2017  

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

FV. 

 

Rozprava:  

p. Laurynová 

- poukazuje na plnění, které se ve většině položek pohybuje kolem 80 – 90%, což považuje za 

dobré. 

 

p. Doležal 

- děkuje za dobrou práci kolegyním z ekonomického odboru.  

 

Usnesení Z2018-144: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) bere na vědomí předloženou zprávu Závěrečný účet  - hospodaření Městského obvodu 

Pardubice VI za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

MO Pardubice VI za rok 2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 



5 

 

b) bere na vědomí výsledek uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MO 

Pardubice VI za rok 2017, 

c) souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice VI bez výhrad. 
 

Hlasování: 13  pro 

 

Bod programu č. 4: 

III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 

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

FV a upřesňuje změny, ke kterým došlo. 
 

Rozprava:  

 

p. Bürgerová: 

-ptá se na poskytnutý dar ve výši 20,0 tis Kč z kapitoly č. 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 

Starosta: 

- vysvětluje, že dar bude poskytnut TJ Sokol Lány na Důlku, na pokrytí části nákladů při koupi 

nové sekačky na trávu.  

 

p. Laurynová: 

- dotazuje se na návrh výdajů rozpočtu na rok 2018, konkrétně na navýšení položky vztahující 

se k položce Projektové dokumentace a inženýrská činnost na kap. 27 – DOPRAVA. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- vysvětluje, že v dřívějších letech bylo zadáno několik PD, které budou hrazeny tento rok a je 

potřeba mít připravenou dostatečnou finanční rezervu na jejich úhradu. 

 

p. Doležal 

- dodává, že vždy je dobré, když obvod má předem připravené projekty. 

 

p. Laurynová 

- souhlasí s uvedeným, ale požaduje podrobnější informace o tom, o jaké konkrétní projekty se 

jedná, aby bylo zřejmé, na co budou tyto finanční prostředky využity. Dává návrh, aby každá 

PD měla položku v rozpočtu.  

 

Starosta 

- poukazuje na skutečnost, že seznam projektových dokumentací je vždy součástí každé Rady 

MO Pardubice VI a uzavírá diskuzi tím, že další jednání ZMO Pardubice VI bude o tento 

seznam doplněno.  

 

p. Laurynová 

- navrhuje nechat hlasovat samostatně o položce Projektové dokumentace a inženýrská 

činnost z kap. 27 – DOPRAVA.  

 

Starosta 

- nechává hlasovat o položce Projektové dokumentace a inženýrská činnost z kap 27 – 

DOPRAVA.  

 

Hlasování: pro 9 

                 proti 3 (Rubeš, Laurynová, Bürgerová) 



6 

 

                 zdržel se 1 (p. Chmelík) 

 

p. Bürgerová odchází ve 20:15 

 

p. Laurynová  

- čte návrh usnesení: 

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

2018 ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení vyjma položky Projektové dokumentace 

a inženýrská činnost z kapitoly 27 – DOPRAVA. 

 

Starosta 

- připomíná, že se jedná o tu položku, o které bylo již hlasováno. 

 

Hlasování: 12 pro  

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-145: 

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

2018 ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení. 
 

p. Bürgerová se vrací 20:20 

 

Bod programu č. 5: 

Vnitřní předpis č. 1, o sociálním fondu  

p. Doležal, předkladatel, uvedl tento bod programu a seznámil s ním přítomné zastupitele. 

 

Rozprava: 

 

Starosta  

- požádal paní Simonu Hývlovou o stručné vysvětlení bodu programu č. 5 

 

p. Hývlová, vedoucí OSSK 

- do předkládaného návrhu bylo zapracováno navýšení hodnoty stravenek na částku 

100,00 Kč a s tím související úprava financování stravenek.  

 

Usnesení Z2018-146: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje s účinností od 01.07.2018 vnitřní předpis č. 1, 

o sociálním fondu. 
 

Hlasování: 13  pro 

 

Bod programu č. 6  

Pojmenování ulic v lokalitě Svítkov – západ 

 

Rozprava:  
 

p. Rubeš  

- navrhuje pro názvy ulic použít pouze příjmení významných osobností z důvodu praktičnosti. 

 

p. Chmelík 

- ptá se, zda s pojmenováním ulic souhlasí pozůstalí jmenovaných osobností. 
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Starosta 

- uvádí, že pozůstalí a příbuzní dotazování nebyli. 

 

p. Socha 

- navrhuje tento bod programu stáhnout a projednat pojmenování ulic s příbuznými či 

pozůstalými. 

 

Starosta 

- je stejného názoru a bod programu č. 6 Pojmenování ulic v lokalitě Svítkov – západ 

stahuje.  

                                                                STAŽENO  

 

Bod programu č. 7: 

Informace o podaných žádostech o dotace na investiční akce v obvodě  

p. Králíček, předkladatel, uvedl tento bod programu a seznámil s ním přítomné zastupitele 

a pochválil p. Jílka, vedoucího OVVIDŽP, za jeho činnost spojenou s čerpáním dotačních 

prostředků.  

 

Usnesení Z2018-147: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování: Pro 13  

 

Bod programu č. 9: 

Diskuse, beseda s občany  

 

Občan 

- dotaz k územnímu plánu. 

 

Starosta 

- upřesňuje informace k územnímu plánu. 

 

Rubeš 

- dotaz k biokoridoru, autobusovým zastávkám a kontejnerům. 

 

Starosta 

- informuje, že rozmístění autobusových zastávek spadá do kompetence odboru dopravy 

Magistrátu města Pardubic. O zrušení biokoridoru jednal s náměstkyní primátora, vedoucí 

ŽP, OHA. Uvedl, že v současnosti zmíněný biokoridor již neplní svou funkci a brání dalšímu 

rozvoji MO. Stejného názoru byli i všichni přítomni na jednání.  

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- podává vysvětlující informace vztahující se ke kontejnerům.  

 

p. Bürgerová  

- dotazuje se pana Jílka na výběrové řízení vztahující se k lávce, kde bylo osloveno 5 firem 

a zakázku zpracovala jiná firma, nikoli jedna z pěti oslovených. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- v tuto chvíli nemá potřebné informace a přislíbil, že vše písemně dodá. 
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Občan 

- dotazuje se na realizaci stavby ostrůvku v Popkovicích. 

 

Starosta 

- ostrůvek by se měl začít stavět 5-8. 7. 2018. Dále vysvětluje, že na této komunikaci, díky 

nařízení ŘSD, lze pracovat pouze o víkendu a o svátcích. 

 

Občan 

- dotazuje se, zda se řeší propady cyklostezky u rosického mostu. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- vysvětluje, že na této cyklotrase budou ještě probíhat poslední úpravy v podobě zapískování 

a srovnání povrchu. 

 

Starosta 

- dodává, že žádné propady nejsou evidovány.  

 

p. Laurynová 

- nelíbí se jí ostré kameny na svahu u cyklostezky Svítkov - Srnojedy, které považuje 

za nebezpečné. 

 

Starosta 

- vyzývá paní Laurynovou k podání lepšího řešení a vysvětluje důvody, které vedly k  pokrytí 

svahu kameny. 

 

p. Chmelík 

- ptá se, zda se řeší zapáchající bahno na Bylance. 

 

Starosta 

- informuje, že komunikoval s Povodím Labe, kde z jejich pohledu nejde o nánosy, které by 

omezovaly průtok Bylanky, proto je společnost řešit nebude. Z estetického hlediska je to 

nevzhledné, z provozního ale nikoli.  

 

Občan 

- ptá se na trubky, které vedou v oblasti propadu silnice na Srnojedy, ke kterému došlo v době 

stavby cyklostezky. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

- vysvětluje, že se jedná o prodloužení trativodů, které bylo uskutečněno se souhlasem 

vlastníka pozemku, na který jsou tyto trativody vyvedeny. Prodloužení bylo nutné, z důvodu 

zajištění budoucího bezproblémového provozu cyklostezky.  

 

Starosta 

- upřesňuje, že právě tyto trativody, které byly ve špatném technickém stavu, zapříčinily 

propad vozovky. 

 

Občan 

- ptá se, zda se bude opravovat rosický most.  
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Starosta 

- informuje, že pravděpodobně v letošním roce dojde k opravě mostu, která bude podobného 

charakteru jako oprava železničního mostu v Rosicích. Případnou opravu mostu bude 

provádět OD MmP.  

 

Občan 

- ptá se, zda někdo posuzoval technický stav rosického mostu v návaznosti na budoucí lávku.  

 

Starosta 

- most je ve způsobilém technickém stavu pro automobilovou dopravu, pokud by nebyl, tak by 

OD MmP most uzavřel. Lávka pro pěší a cyklisty nebude zavěšena na most. V rámci 

dopravního uzlu se řeší další přemostění Labe, protože tento most nebyl dimenzován na 

současnou dopravu.  

 

p. Bürgerová 

- požaduje zaslat mailem petici spolu s otevřeným dopisem zastupitelům. 

 

Starosta 

- přislibuje zaslání požadovaných dokumentů. 

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast, pozval je na XVII. řádné zasedání ZMO 

Pardubice VI, které se bude konat 24.09.2018 v sále TJ PARAMO Pardubice a ukončil 

zasedání ve  20:55 hod. 

 
 

 

Zapsala:    Mgr. Olga Remešová 

 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne 25.6.2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Milan Hromádko v.r. 

 

dne: 26.06.2018 

 

David Kopa v.r.     

 

dne: 26.06.2018 

 

 

 

dne: 26.06.2018        Zdeněk Pešek v.r.  

          místostarosta MO Pardubice VI 


