
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis  

 
z 4. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 26. června 2019 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Filip Šťastný, Karolina Štefková, Bc. Petra 

Prusáková, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Jiří Janoš, Evžen Erban, Ing. Jiří 

Hájek, Ing. Petr Netolický, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Ing. Aneta Jelínková.  

 

Omluven: Petr Hemský. 

  

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 starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Ing. Jiřího Hájka, Pavla 

Studničku a Ing. Petra Netolického, ověřitele zápisu Ing. Filipa Vařechu a Evžena Erbana, 

zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou.  

 

 

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 dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení za období 2016 

– 2018 

5. Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím za období 1 Q 2017 – 1 Q 2019 

6. Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2018 

7. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2019 

8. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

9. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 

Pro 14, 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, diskuse: 

Ing. Aneta Jelínková dotazuje se na důležité body a výsledky jednání, pan starosta odpovídá. 

Ing. Jaroslav Kňava se dotazuje na jednání se zástupci a.s. VAK Pardubice ve věci prací 

v Mikulovické ulici, odpovídá Ing. Bc. Chuchlíková, že je téměř hotovo.  

Ing. Petr Netolický se dotazuje na dny, ve kterých nemá pan starosta ve zprávě uvedenu 

žádnou činnost, pan starosta odpovídá – v těchto dnech řešil problémy s občany a byl na 

úřadu, neměl žádná jednání mimo úřad.  

Ing. Milan Randák děkuje zastupitelům, kteří se účastnili akcí MO Pardubice V, mrzí ho, že 

někteří na žádné akce nechodí.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 25/2019 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 13. 3. 2019. 

Pro 14, 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, který nemá žádné výhrady. 

Ing. Netolický podal dotaz na usnesení rady č. 58/2019, proč byla žádost radou zamítnuta. 

Pan starosta odpovídá, firma se výpůjčkou pozemků snaží vyhnout poplatku za zábor 

veřejného prostranství.   

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 26/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

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

25/2019 R – 57/2019 R. 

Pro 14, 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, který navrhuje vyřadit ze sledování usnesení č. 35/2015 Z, které ukládalo starostovi 

pravidelně předkládat informace o připravovaných a zpracovaných projektech a akcích na 

opravy a rekonstrukce komunikací a veřejných ploch, jelikož toto usnesení je zbytečné – 

zastupitelé vždy vše schvalují v návrhu rozpočtu. 

Ing. Jiřímu Hájkovi se líbí nynější zpracování projektového zásobníku. Dále navrhuje nové 

usnesení místo usn. č. 35/2015. Toto nové usnesení by ukotvilo povinnost mít zveřejněný 

projektový zásobník na webových stránkách úřadu. Ing. Vařecha toto nově navržené usnesení 

podporuje. 



Poté bylo hlasováno o usnesení navrženém Ing. Hájkem. 

(usnesení č. 27/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V zveřejnit a 

udržovat aktuální projektový zásobník na webu MO Pardubice V a pravidelně informovat 

ZMO Pardubice V o jeho případných změnách. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 28/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 35/2015 Z, 17/2019 Z – 24/2019 Z 

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

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Kontrola dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení  

za období 2016 – 2018 

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

výboru, který konstatoval, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pan starosta se dotazuje Ing. 

Netolického, kdy a jak kontroloval výběrové řízení na ulici Na Záboří – Ing. Netolický 

odpovídá, že čekal na odstranění všech nedostatků a uklizení ulice a kontrolu tak provedl až v 

květnu 

  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 29/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V, nebyla zjištěna žádná pochybení. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

Před projednáváním dalších bodů jednání byla vzhledem ke klimatickým podmínkám panem 

starostou navržena a realizována 15 minutová přestávka v jednání. Poté pokračovalo jednání 

zastupitelstva projednáváním dalších bodů dle schváleného programu jednání. 

 

5. 

Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím za období 1 Q 2017 – 1 Q 2019 

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

výboru, který konstatoval, že kontrolní výbor nenašel pochybení. Bez diskuze. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 30/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V, nebyla zjištěna žádná pochybení. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Marcela Kotykové, vedoucí ekonomického 

odboru. Bez diskuse. 



  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 31/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2018 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2018 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2018, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2018, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2018 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2018 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2019 a aktuálního rozpočtu 

sociálního fondu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018, 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 14, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2019 

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

výboru, podrobnosti vysvětluje Ing. Marcela Kotyková, vedoucí ekonomického odboru. 

Pan Ing. Hájek se dotazuje na počítačové kurzy, zdali již probíhají, popř. kdy proběhnou. Pan 

starosta odpověděl, že již jeden kurz proběhl a další dva proběhnout až na podzim, na příštím 

zastupitelstvu bude informace doplněna.  

  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 32/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 5. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

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

výboru, podrobnosti vysvětluje Ing. Marcela Kotyková, vedoucí ekonomického odboru. 

Ing. Petr Netolický se dotazuje na čerpání v položce výdaje na PD, které je zatím nulové, Ing. 

Kotyková a pan starosta odpovídají, že zadané PD zatím nebyly fakturovány, proto zatím není 

žádné čerpání 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje, zdali bude čerpání vyšší než v minulém roce, kdy se vyčerpalo 

pouhých 7 %, pan starosta odpovídá, že čerpání bude někde na úrovni min. 50 %, v minulém 

roce byl problém zajistit zhotovitele projektových dokumentací. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 33/2019 Z) 

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

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 2. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 



9. 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 

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

výboru, podrobnosti vysvětluje Ing. Marcela Kotyková, vedoucí ekonomického odboru. 

Bez diskuze. 

  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 34/2019 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. 2018. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

IV. 

Různé 

 

Pan starosta vyzval přítomné občany, mají-li dotazy na zastupitele: 

Paní Juračková se dotazuje ohledně petice Devotyho 2445 - popisovala celou genezi kauzy, 

která vyústila podáním petice, městský obvod s občany nijak nekomunikoval, o projektu se 

dozvěděli až od projektanta, který si přeměřoval vnitroblok a ve chvíli, kdy se snažili 

spolupráci na projektu navázat, tak jim úřad nevyšel zrovna vstříc. Dnes si vyzvedla 

stanovisko z úřadu a dozvěděla se, že tato oprava vnitrobloku se nebude konat. Paní 

Mráčková se ptá, proč je nutné parkovacího stání, když toto je jediný vnitroblok, kde je ještě 

zanechána zeleň. Dále by paní Mračková chtěla vědět z jakého důvodu nebyl tento záměr 

projednáván. 

Pan starosta odpovídá, že plán rozvoje je veřejně dostupný, lokality s navýšením parkovacích 

míst. Dále odpovídá, že pod peticí nebyli všichni občané podepsání. Obvod též nemá kontakty 

na všechna společenství vlastníků, proto je v posledních vydáních našeho zpravodaje výzva 

předsedům SVJ, aby nám uvedli kontakt na sebe, abychom poté mohli s předsedy 

komunikovat ohledně rozvoje MO Pardubice.  

Ing. Filip Vařecha děkuje za zveřejní výzvy pro SVJ ve zpravodaji a přednesl návrh, aby úřad 

dotčené obyvatele kontaktoval prostřednictvím pošty s nabídkou spolupráce na plánovaném 

projektu, aby plánování projektu probíhalo v souladu s požadavky občanů. Schránka s 

označením SVJ je téměř v každém domě. Dále apeluje na vedení MO Pardubice V, aby se 

občané mohli zúčastnit jednání popř. diskuze a nebránit jim v tom. 

Paní Svobodová odpovídá, že kdyby se jednalo dopředu, tak by se mohlo na něčem domluvit, 

a občané ba měli lepší představu, co se děje nebo bude dít. 

Paní Čonková uvádí, že v tomto vnitrobloku si hrají děti a nedaleko je záchytné parkoviště.  

Pan Janíček - předseda SVJ reaguje, že nebyla žádná komunikace, a o ničem nevěděli. 

Ing. Aneta Jelínková se dotazuje Ing. Jaroslava Kňavy, jak to fungovalo během jeho 

starostování – Ing. Jaroslav Kňava potvrzuje, že se vždy snažil občany kontaktovat 

Bc. Jan Nadrchal upozorňuje, že zjišťování požadavků občanů neúměrně prodlužuje délku 

projektové přípravy. Demonstroval to na případu Zóna 30 v ul. Na Záboří. Ing. Filip Vařecha 

odpovídá, že je potřeba porovnávat porovnatelné a že jiná situace je v případě revitalizace 

jednoho konkrétního vnitrobloku. 

Ing. Aneta Jelínková se v této souvislosti dotazuje, zda se komunikuje s občany ve věci 

rekonstrukce vnitrobloku „H“. Ing. Bc. Alena Chuchlíková, vedoucí OIS odpovídá, že 

nikoliv, že nejsou účastníky řízení. 



Dále se Ing. Aneta Jelínková dotazuje ohledně přesunu letounů Gripen z letiště Čáslav - jestli 

v minulosti tato situace někdy již nastala, a zdali bude nějaká finanční kompenzace za to. Pan 

starosta odpovídá, že žádná finanční kompenzace nebude. Ing. Filip Vařecha se v této věci 

dotazuje, zda vedení obvodu v této věci oslovilo armádu, pan starosta odpovídá, že ne. 

Ing. Petr Netolický předseda místní Komise Jesničánky sděluje, že jako komise podali několik 

návrhů do strategické komise, nemají žádnou zpětnou vazbu, jednání strategické komise bylo 

zrušeno, požaduje přítomnost předsedy strategické komise na příštím jednání zastupitelstva. 

Ing. Jiří Hájek žádá úřad, aby se zaměřil na zajištění pořádku na chodnících kolem staveniště 

Babylon v ulici Na Spravedlnosti. 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.45 hod. 

 

 

Pardubice 26. 6. 2019 

 

 

 

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

                                  Ing. Filip Vařecha            Evžen Erban      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


