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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/4536/2021/SEKR/Mt 
Ev. č.  10791/2021 
Spis. zn. 834/2021 
 

Z á p i s 
z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se 

konalo dne 15. 9. 2021 od 16 hodin ve Společenském sále budovy radnice, 
Pernštýnské nám. 1 

 
Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se 

v 16:16 h, Ivana Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, Roman 
Harmat, Mgr. Marie Hubálková, PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Mgr. Vladimír Martinec, 
Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej 
Šebek – dostavil se v 16:11 h, (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni: Ing. Jiří Lejhanec 

Zasedání zahájila Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„starostka“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 12 členů 
zastupitelstva.  
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Alena Stehnová       (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Ondřej Beran 
- Jaroslav Menšík       (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

Filip Sedlák navrhl změnu programu – rozdělit bod 2 na: 
2a – Změna jednacího řádu RMO Pardubice I 
2b – Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
 

Program 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Prezentace „Terminál B“ – Ing. Jan Chvojka 
2a) Změna jednacího řádu RMO Pardubice I 
2b) Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
3. Stavební uzávěra 
4. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 
5. Úprava rozpočtového opatření č. 3 
6. Revokace usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019 
7. Kontrolní zpráva č. 12 
8. Rozpočtové opatření č. 21 – na stůl 
9. Diskuse 
 
Program 15. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen       (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

V 16:11 h se dostavil Ondřej Šebek 
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Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
Ověřovateli zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni: 
- Marie Hubálková 
- Filip Sedlák 
 
Zapisovatelkou zápisu z 15. zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
 
 

1. 

Prezentace „Terminál B“ – Ing. Jan Chvojka 
 

- Ing. Jan Chvojka seznámil přítomné se studií terminálu B 
- v průběhu prezentace se dostavil Jiří Čáslavka 
 
F. Sedlák  
- dotazy ohledně modelů dopravy a stavebně technického provedení při oddělování budovy, 

aby nedošlo k tomu, že se demolicí narušila statika a bude muset být zbořen dům jako celek 
- dotaz, zda město reagovalo na nabídku, že by se autobusové nádraží mohlo ponechat na 

svém původním místě a stát se součástí nové stavby 
- většina dotazů nebyla plnohodnotně zodpovězena 

 
O. Šebek 
- dotaz na dotace – bez dotací realizace nebude 
 
 

2a) 

Změna jednacího řádu RMO Pardubice I 
 
Zpravodaj: Filip Sedlák 
 
e-mail z 12. 9. 2021: 
Od: Filip Sedlák <Philip.S@seznam.cz>  
Datum: 12.09.21 19:58 (GMT+01:00)  
Komu: Stehnová Alena <Alena.Stehnova@umo1.mmp.cz>, Dráža Menšíková <DrazaM@seznam.cz>, 
oseba@seznam.cz, Lejhanec Jiří <Jiri.Lejhanec@umo1.mmp.cz>, "Vladimír Martinec 
(vladimirmartinec@seznam cz)" <vladimirmartinec@seznam.cz>, Marie Hubálková 
<hubalkova@charitapardubice.cz>, "romanharmat@gmail com" <romanharmat@gmail.com>, "Mgr. 
Jiří Čáslavka" <caslavkajiri@gmail.com>, Ivana Dolečková <ivadol@centrum.cz>, "Ing. Dominik Bečka" 
<dominik.becka@gmail.com>, "Ing. Patrik Dospěl" <dospel.patrik@gmail.com>, 
"kpp.pardubice@seznam cz" <kpp.pardubice@seznam.cz>, michaldrenko@seznam.cz, 
jerdnonareb@seznam.cz  
Cc: Křížková Gabriela <Gabriela.Krizkova@umo1.mmp.cz>  
Předmět: změna jednacího řádu RMO  

Dobrý den, 
dopředu jsem paní starostce a místostarostovi avizoval svou snahu o změnu jednacího řádu RMO 
Pardubice I. Nyní v předstihu informuji Vás a zároveň po vedení obvodu žádám zprocesovat kroky, 
které ke změně povedou. Konkrétně mi jde o možnost, aby se každý z nás zastupitelů, jakožto členů 
nejvyššího orgánu obce mohl účastnit jednání Rady městského obvodu. Je to akt, který náš obvod učiní 
více moderním a transparentním. Navíc nechci nic, co by nebylo v našem městě běžné. 
Členové zastupitelstva města se také mohou účastnit zasedání Rady města, a to zcela bez schvalování 
kýmkoli, prostě na jednání jen přijdou. Na tomto místě zdůrazňuji, že Rada města řeší mnohem více 
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důležitějších a složitějších věcí, a přesto nikdo z radních nevystupoval proti přítomnosti svých 
zastupitelů. 
Chtěl bych, abychom jako zastupitelé tuto možnost měli taky, a tak jsme mohli sledovat rozhodování 
naší rady přímo, a ne se ho dozvídat zprostředkovaně či ze zápisu. 
Žádám tímto, jako zastupitel, aby rada tento bod zařadila na svůj pondělní program a aby ho projednala 
třeba i s následujícím usnesením: 
RMO Pardubice I ukládá starostce MO Pardubice I, do jednoho měsíce od schválení tohoto usnesení 

změnit jednací řád RMO tak, aby byla možná účast zastupitelů na jednání RMO bez dalšího 

schvalování. 
Na pondělní jednání rady se chci i sám dostavit. A jako vždy nabízím spolupráci při této změně. 
Pokud se nepodaří tento krok prosadit na jednání RMO, tak předložím do zastupitelstva další návrh na 
usnesení v podobném duchu: 
ZMO Pardubice I ukládá RMO Pardubice I do jednoho měsíce od schválení tohoto usnesení změnit 

jednací řád RMO tak, aby byla možná účast zastupitelů na jednání RMO bez dalšího schvalování. 
Dodávám, že výše uvedené usnesení není jakkoli v rozporu se zákonem o obcích. Naopak je to moderní 
pohled na zastupitelskou demokracii v obci. 
S pozdravem F. Sedlák 
 
 
- uskutečnila se diskuse k tomuto bodu 
 
- zastupitelé se dohodli dle návrhu Ivany Dolečkové, že se bude o každém usnesení hlasovat 

zvlášť 
 
Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u k l á d á 
Radě městského obvodu Pardubice I do jednoho měsíce od schválení tohoto usnesení změnit 
jednací řád RMO Pardubice I tak, aby byla možná účast zastupitelů MO Pardubice I na jednání 
RMO Pardubice I bez dalšího schvalování. 
 

Hlasování: 
PRO 6 (R.Harmat, D.Bečka, O.Beran, J.Čáslavka, J.Kotyk, F.Sedlák) 
PROTI 7 (M.Drenko, J.Menšík, O.Šebek, A.Stehnová, P.Dospěl, V.Martinec, M.Hubálková) 
ZDRŽEL SE   1 (I. Dolečková) 

VÝŠE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u k l á d á 
Radě městského obvodu Pardubice I do jednoho měsíce od schválení tohoto usnesení změnit 
jednací řád RMO Pardubice I tak, aby byl záznam o výsledku hlasování pro jednotlivá usnesení 
jmenovitý. 
 

Hlasování: 
PRO 7 (D.Bečka, O.Beran, J.Čáslavka, I.Dolečková, R.Harmat, J.Kotyk, F.Sedlák) 
PROTI 4 (P.Dospěl, M.Drenko, V.Martinec, A.Stehnová) 
ZDRŽEL SE   3 (M.Hubálková, J.Menšík, O.Šebek) 

VÝŠE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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Zastupitel Sedlák ke starostce Aleně Stehnové - citace:  

„Je zvláštní, že jsi říkala, že nerozlišuješ opozici a koalici, ale když přijde nikoli na slova, ale 
na činy, tak se k tomu již nemáš. Účast kohokoli ze zastupitelstva na jednání RMO nikoho nijak 
neomezuje. Naopak je to moderní pojetí transparentní a otevřené demokracie, kde se i opozice 
může těchto jednání účastnit. Slova místostarosty chápu jen čistě jako mstu vůči mně, protože 
říci – „že my vládneme dobře, tak není potřeba připouštět opozici k jednání rady“ - je doslova 
zvrácené a není to žádný argument. Navíc účast zastupitelů je běžnou praxí již na několika 
obvodech, a hlavně na samotném magistrátu“. 

Zastupitel Sedlák poděkoval paní Dolečkové, že jako jediná byla schopna překročit koaliční 
stín a hlasovala pro druhý bod, i když neprošel. 
 
 

2b) 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 

Zpravodaj: Alena Stehnová 
 

F. Sedlák  
– dotazy na parkovací dům (arch. Klimeš) 
– dotaz na řešení inventarizace v MŠ Korálek – starostka uvedla, že nesoulad byl způsoben 

pouze rozdílem mezi inventarizovaným a účetním vedením evidence a již je vše napraveno 
 

J. Čáslavka 
– kácení stromů u Chrudimky – starostka by se měla sejít s ředitelem Povodí Labe a projednat 

s ním příští kácení stromů 
– na některá další jednání zastupitelstva má starostka pozvat Ing. arch. Reiského na 

prezentaci rekonstrukce Palackého třídy a paní Medunovou (spol. REDSTONE HOUSE) na 
prezentaci výstavby v areálu bývalého lihovaru 

 

J. Kotyk 
– upozornil na prázdné nádoby na květiny (4 ks) na nám. Republiky u zvonice před 

památníkem – starostka projedná se SmP a.s. celkovou úpravu prostoru 
 

Usnesení č. 118Z   15/09/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

3. 

Informativní zpráva – Stavební uzávěra 
 

Zpravodaj: Alena Stehnová 
 

- uskutečnila se diskuse k tomuto bodu 
 

Filip Sedlák 
- avizoval, že má k tomuto bodu návrh na usnesení v ukládající formě, protože schválení typu 

„bere na vědomí“ není k ničemu. Dále uvedl, že nechápe, proč většina zastupitelů hlasovala 
v tomto bodu v červnu proti, když tehdejší usnesení vybízela přímo k tomu, co se projednává 
nyní. Nezískali jsme tím nic, jen zpoždění dvou měsíců. Navíc usnesení rady bylo chybné, 
tedy spíše neúplné, protože starostce uložilo pouze zpracování návrhu nikoli jeho projednání 
a podání. Po projednání této věci s odborníkem panem Filipim tedy navrhuji nový návrh na 
usnesení.  
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- starostka navrhla přerušit jednání na 5 minut – přestávka na poradu politických klubů 

Usnesení č. 119Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – J. Čáslavka) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I 
u k l á d á 
starostce Bc. Aleně Stehnové, aby zajistila zpracování, projednání a podání návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře na příslušné orgány. Předmětem územního 
opatření o stavební uzávěře bude zákaz novostaveb bytových domů v oblasti definované 
novým územním plánem jako plocha U07 s platností do doby nabytí účinnosti projednávaného 
nového územního plánu města Pardubic. V nejbližším možném termínu toto územní opatření 
bude projednáno na mimořádné schůzi rady městského obvodu. 

Zodpovídá: starostka Alena Stehnová 
 
 

4. 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2021 
 
Zpravodaj: Patrik Dospěl 
 
- bez diskuse 
 
Usnesení č. 120Z   15/09/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s pololetním hospodařením městského obvodu Pardubice I za rok 2021 bez výhrad. 
 
 

 - v 18:17 h odešel Patrik Dospěl 
5. 

Úprava rozpočtového opatření č. 3 
 
Zpravodaj: Roman Harmat 
 
- bez diskuse 
 

Usnesení č. 121Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtového opatření č. 3 - na příjmové straně rozpočtu snižujeme položku „Finanční 
vypořádání s MMP“ o Kč 25,52 a z důvodu vyrovnanosti rozpočtu o tutéž částku snižujeme 
rezervu rozpočtu; vzhledem k tomu, že konsolidační položky musely být rozpočtovány 
už k 30. 6. 2021, byla příslušná úprava rozpočtově provedena. 
 
 

6. 

Revokace usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019 
 
Zpravodaj: Roman Harmat 
 
Dominik Bečka 
– dotaz – ověřit, zda se příslušný pracovník snažil o kontaktování 

– Pavlína Fraňková odpověděla ano, několikrát 
 
Usnesení č. 122Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
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a) r e v o k u j e 
usnesení č. 30 Z ze dne 3. 3. 2019, 

b) s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2018: 
Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaeDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
Ing. Ivo Herynk   Kč    400,- 
Milan Pilař   Kč    800,- 
Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
René Živný   Kč    600,- 
Finanční výbor 
Mgr. Martin Kubrycht  Kč    600,- 
Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová  Kč    400,- 

c) r u š í 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 
členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2018: 
Komise pro rozvoj městského obvodu 
MUDr. Tomáš Sýkora  Kč    400,- 
Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká  Kč    800,- 
Ing. Přemysl Kunt  Kč    800,- 
Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš  Kč    200,- 
Kontrolní výbor 
František Miláček  Kč    600,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 

 
 

7. 

Kontrolní zpráva č. 12 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 
 
Zpravodaj: Dominik Bečka 
 

- bez diskuse 
 
Usnesení č. 123AZ   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.12 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.: 117Z 
3.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z,73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z, 95Z, 114Z 
4.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 23Z, 96Z, 97Z, 98Z, 99Z, 100Z, 101Z, 102Z, 103Z, 104Z, 105Z, 106Z, 107Z, 
108Z, 109Z, 110Z, 111Z, 112Z, 113Z, 115Z, 116Z 
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8. 

Rozpočtové opatření č. 21 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 
 

- bez diskuse 
 
Usnesení č. 123Z   15/09/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I: 
s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 21 - přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 1.200.000,00 
z rezervy rozpočtu na kapitolu 27 – Doprava, položka „Opravy chodníků“ 

 
 

9. 

Diskuse 
 

- bez diskuse 
 
 
 

Zasedání bylo ukončeno 18:45 hodin, 
16. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 15. prosince 2021 od 16:00 h, 

místo bude upřesněno. 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne 15. 9. 2021 
Zpracovala: Hana Matuchová  
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
  Marie Hubálková     Filip Sedlák 
 


