
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

 

Zápis a usnesení 

 
z 20. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 14. března 2018 v salónku DK Dukla 

 

 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ladislav Doležal, Ing. Jan Jedlička, Alice Paurová, Bc. Petr 

Dufek, Ing. Milan Randák, Pavel Studnička, MUDr. Tomáš Rejda, Ing. Jiří Hájek, Ing. Petr 

Netolický, Ing. Jiří Janoš – po část jednání, Evžen Erban.  

 

Omluveni: Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Petr Beneš, Lic. Pavlína Mazuchová, Ing. Jiří Janoš – po 

část jednání.  

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

I. 

Zahájení jednání 

   

Jednání zahájil starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Ing. Petra Netolického, 

Ing. Jana Jedličku a BC. Petra Dufka, ověřitele zápisu Evžena Erbana a Ing. Jiřího Hájka, 

zapisovatelkou jednání Kateřinu Truhlářovou.  

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1.  Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V 

2.  Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2017 

3.  Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 12. 2017 

4. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

5. Individuální dotace a rozpočtové opatření – na stůl 

Výzva zastupitelům obcí a měst české republiky  

Pro 12, 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:  

L. Doležal – dotaz na jednání s poslancem Kolovratníkem dne 26. 2. – zda šlo jednání kvůli 

dopravní situaci, odpovídá pan starosta, že nikoli, že šlo o jednání na základě dotazu občana 

ohledně bytových/nebytových prostor, 

- opravy po zimě – ujasnění zda jde o opravy chodníčků v parku na Zborovském náměstí, pan 

starosta odpovídá, že opravy chodníčků v parku jsou v opravách po zimě též zahrnuty. 

A. Paurová – ptá se na několik jednání s primátorem města, o čem se jednalo – pan starosta 

odpovídá, že se jednalo o investičních akcích na obvodu – ul. Pod Břízkami, informace o 

objektu kasáren - řešení dopravní situace okolo objektu a dalším využití objektu. 

Ing. J. Hájek – poukazuje na 3 jednání s primátorem, zda všechny tři jednání se týkají již 

zmíněných akcí, pan starosta odpovídá, že ano.  

Ing. J. Janoš se ptá na situaci ohledně nové služebny MP, má informace, že investice města za 

700.000,- Kč nedopadla dobře – pan starosta odpovídá, že byl na místě po předání objektu 

městské policii, chyby, které byly dodavatelskou firmou způsobeny, byly odstraněny, dále 

informuje o dalších záměrem – oplocení hřiště, vytvoření „výcvikového střediska“ za 

služebnou pro celou MP, dále by mohlo vzniknout venkovní pracoviště pro psovody. 

Ing. J. Jedlička – upozorňuje na odstranění reklamy 

Ing. J. Hájek – dotaz zda slouží „sedmička“ celá pro MP, poukazuje na hřiště za služebnou, 

odpovídá pan starosta, že hřiště zůstává přístupné veřejnosti. Dále se ptá na plánované kotce, 

zda budou využívané i v noci, odpovídá starosta Rejda, že budou sloužit v pauzách, tedy i 

v noci. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 94/2018 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 20. 12. 2017. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2017 

Pan starosta uvádí zprávu,  

 

Diskuse: Bez diskuse 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 95/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2017. 

Pro 11, zdržel se 1 (Ing. J. Hájek), proti 0 

 

3. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 12. 2017 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Kotykové, informuje o seznámení s rozborem 

finanční výboru MO V. 

Diskuse:  



A. Paurová – dotaz na výsadbu stromů z prostředků z provozu letiště – není zde napsané 

čerpání, zda budeme čerpat, odpovídá pan starosta, že pracovnice životního prostředí 

vytipovala určité lokality k sázení, na příští jednání zastupitelstva bude informativní zpráva, 

kde a co se vysazovalo. 

- dále se ptá na položku osvětlení a výzdobu, proč nebylo vyčerpáno, odpovídá Ing. 

Kotyková, že to byl předběžný návrh částky při schvalování rozpočtu. 

Doplňuje Ing. J. Hájek – několikrát byl upozorněn občany, že výzdoba na území obvodu byla 

nedostatečná. 

Odpovídá pan starosta - že částka byla nadhodnocená, z důvodu prvního zdobení stromu, 

nikdo nemohl vědět, jaká částka bude potřeba. O záměru rozsvítit více částí obvodu, je 

potřeba se dohodnout, které části obvodu zdobit a které ne. Upozorňuje, že SmP jsou drahé. 

Doplňuje Mgr. Šmaha – střed města je plně v režii a.s. SmP, pokud bychom změnili 

dodavatele, vznikl by problém s napojením elektrické energie, protože SmP nedovolí napojení 

na sloupy veřejného osvětlení. Pan starosta souhlasí s myšlenkou ozdobit obvod více. 

Doplňuje Bc. Petr Dufek, že celková výzdoba města byla oproti minulosti chudá. Také 

souhlasí s myšlenkou zachovat položku osvětlení v této výši, aby byl obvod ozdoben více. 

Ing. P. Netolický – poukazuje, že na akci Rozsvícení stromečku bylo sice hodně lidí, ale 

zpětná vazba od občanů byla taková, že by měl být stromeček více ozdoben. 

Reaguje L. Doležal – v historii byly obvody vždy „utlačovány“ a historicky potvrzuje, že 

celkové zdobení města bylo vždy více okolo Pernštýnského náměstí. 

Ing. J. Hájek – doporučuje jednání s primátorem – znovu promluvit o situaci na obvodech, 

včas zajistit jednání se SmP. 

Pan starosta informuje o záměru zapojit ZŠ na zdobení dukelského stromu výrobou ozdob. 

Reaguje Ing. M. Randák – poukazuje na termín dokončení prací na náměstí Dukelských 

hrdinů, kolaudace byla k datu 30. listopadu, nešlo dopředu vědět, zda se práce stihnou. 

Ing. J. Janoš – poukazuje na ozvučení vystoupení žáků ze ZŠ Resslova. 

E. Erban – vždy se města zdobila od středu na hranice návštěvnosti, poukazuje na osvětlení 

ulic např. Na Záboří, Pod Břízkami – jaký by to mělo význam - nechce přeceňovat význam 

vánočního osvětlení, nač ale čerpat finanční prostředky zbytečně. 

 

Na základě diskuse bylo navrženo Bc. Petrem Dufkem usnesení, o kterém bylo hlasováno: 

(usnesení č. 96/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V dává starostovi MO Pardubice V úkol, vstoupit 

do jednání s primátorem města Pardubice a ředitelem a.s. SmP ve věci vánoční výzdoby na 

území MO Pardubice V nejlépe v režii a.s. SmP.¨ 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení k předložené zprávě.  

(usnesení č. 97/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  31. 12. 2017 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Kotykové. 

Diskuse: 



Ing. J. Hájek – na základě čeho se zvedly příjmy u bodu 5 – odpovídá Ing. Kotyková, že MO 

obdržel vysokou platbu za zábor veřejného prostranství v loňském roce až letos, proto je 

částka zařazená do příjmů až nyní. 

- dotaz na tržnici na náměstí Dukelských hrdinů – údajně měla být zrušena – jaký je zájem na 

tržnici. Odpovídá starosta Rejda, že tržnice se přesune na jiné místo a opraví. Doplňuje Mgr. 

Šmaha, probíhá správní řízení, doplňuje MUDr. Rejda, že stánky budou redukovány a 

přesunuty vedle trafiky. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 98/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 1. změny 

rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a: 

1. schvaluje návrh 1. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 

uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu; 

2. schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO spočívající ve zvýšení rozpočtované částky 

na položce Masopust – lidová veselice o přijatý dar na tuto akci ve výši 10 tis. Kč 

(upravený plán je uveden v závěru zprávy); 

3. souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala úpravy plánu 

společenských akcí MO spočívající ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu 

společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce; 

4. svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2018 rozpočtová 

opatření související s  přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských 

akcí MO a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových 

příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, 

mládež, tělovýchova, kultura. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni 

členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno 

zastupitelstvo. 

Pro 11, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Individuální dotace a rozpočtové opatření 

Pan starosta uvádí zprávu,  

Diskuse: 

L. Doležal – uvádí situaci v minulosti, obavy, že by se mohla strhnout vlna dalších žádostí. 

Ing. J. Hájek – upozorňuje, že MO není oprávněno řešit sociální případy, je jich na obvodě 

jistě více. 

MUDr. T. Rejda – domnívá se, že zastupitelstvo není řádně informováno o skutečnostech 

ohledně dotace, předává slovo tajemnici školské komise, která vysvětluje veškeré okolnosti 

žádosti. 

A. Paurová – osobně zná žadatelku, seznamuje zastupitelstvo s osobním pohledem na tuto 

rodinu a celkové pozadí situace. 

Bc. P. Dufek – byl přítomen jednání finančního výboru, informuje o časové tísni žadatelky, na 

základě které není schopna našetřit potřebný finanční obnos. Poukazuje, že s ohledem ke 

schválení obdobné dotace v minulých letech se lavina žádostí nestrhla. 

Ing. M. Randák – potvrzuje, že další obdobné žádosti nepřišly.  

E. Erban – poukazuje, že zastupitelstvo řeší finanční prostředky na vánoční výzdobu a tento 

člověk skutečně potřebuje pomoci, mělo by se pomoci. Je pro. 

L. Doležal – v minulých letech stačilo rozhodnutí rady. 

Ing. P. Netolický – dotaz, jaký názor má rada, odpovídá pan starosta – doporučující. 



Pan starosta – doplňuje zprávu o žádanou částku - 21.780,- Kč, dále bude v usnesení doplněno 

číslo rozpočtového opatření. Navrhuje platbu z rezervy rozpočtu. 

A. Paurová – vrací se k návrhu Ing. Randáka, kdy by se tato dotace posuzovala jako nulový 

bod. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 (usnesení č. 99/2018 Z) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje: 

1. poskytnutí individuální dotace dle Směrnice č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování 

dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2018  ve výši 21.780,- Kč na ambulantně 

rehabilitační cvičení a ubytování pro xxxxxxxxx v Ostravě a xxxxxxxxx jako doprovod, 

s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle dne 27. 4. 2018, žadatel: xxxxxxxxx,  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou směrnice  

č. 28/2017: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V  

v r. 2018,  

3. a související rozpočtové opatření, spočívající v přesunu 21.780 Kč z rezervy rozpočtu na 

novou položku „dotace xxxxxxxxx“ v běžných výdajích v kapitole 33 (rozpočtové opatření 

vedené pod pořadovým č. 43). 

Pro 11, zdržel se 0, proti 0 

 

IV. 

Různé 

 

Výzva zastupitelům obcí a měst české republiky 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: 

Ing. J. Hájek – upozorňuje na nastavení špatného systému ze strany státu, mluví o selhání 

státu. Vyjadřuje souhlas k zaslání stanoviska ZMO, upozorňuje na možnou nerovnost ocenění 

členů volebních komisí, MO je povinen volby zajistit, nemuseli by být lidé do okrskových 

volebních komisí. 

Mgr. J. Šmaha informuje o problému poskládání volebních komisí, upozorňuje, že je stále 

méně lidí, náhradníků a musel se snížit počet členů v komisích z 8 na 6 členů. 

E. Erben – vnímá toto jako výzvu k přidání finančních prostředků členům volebních komisí, 

tato výzva by měla být směřována na ministerstvo vnitra, nikoliv zastupitelstvo. 

Ing. M. Randák – ptá se na celkovou výši odměn členů komisí – výzva vyznívá, že by obvod 

měl navýšení doplatit. 

Reaguje Mgr. Šmaha – na vesnici s jednou volební komisí je jednodušší přidání odměn 

členům komise z obecních prostředků, na území MO jde cca o 150 lidí, částka by byla o 

mnohem vyšší. 

A. Paurová – mluví o impulsu k řešení celé situace. 

Ing. P. Netolický mluví o podpoření petice na radnici, dále na ministerstvo. 

Ing. J. Jedlička – upozorňuje na to, že další prezidentské volby jsou až za pět let a nikdo neví, 

zda nebudou do té doby přijatá opatření ke zlepšení této situace. Doporučuje se informovat o 

průběhu. 

Ing. J. Hájek – doporučuje směřovat tento problém do poslanecké sněmovny. 

 

Diskuse: 
A. Paurová – vrací se ke zprávě č. 3, má dotaz na nevyčerpanou položku PD Dražkovice 

sever, odpovídá Mgr. Šmaha – informuje, o kterou část území Dražkovic se jedná, město 

nevlastní všechny pozemky, proto se zatím neprojektuje. 



Ing. J. Hájek – dotaz na jednání s majiteli pozemků, zda někdo z MO jednal – pan starosta 

informuje, že se pokračuje v jednáních s dotčenými majiteli pozemku. 

– dále se dotazuje na chodníky v ul. Chrudimská – vyčerpáno 2.300.000,- Kč - bylo zvykem, 

že tyto věci se financovaly se spoluúčastí s dodavatelskou firmou - pan starosta odpovídá, že 

tomu tak bylo i v tomto případě. 

Ing. M. Randák – ptá se na záruku povrchu prostoru před DK Dukla - autobusových zastávek 

– odpovídá pan starosta, že bylo předáno na město, reklamace nebyla uznána, povrch vznikl 

z dotačního programu, kde je udržitelnost 5 let. 

Ing. J. Hájek – ptá se na počítačové kurzy pro seniory, jejich obsazenost – odpovídá pan 

starosta, zájem je velký, pokud by bylo možné navýšit částku a vytvořit více kurzů, nebo 

mimořádný kurz, naplnil by se také, Ing. J. Hájek v této souvislosti žádá o případné připravení 

zprávy na navýšení této částky, aby těchto kurzů bylo více. 

Ing. P. Netolický – informuje zastupitele o projektu města na vytvoření koridorů pro MHD 

v rámci celého města, na území obvodu by se to týkalo ulic Palachova a Chrudimská, kde by 

měly být odstraněny zálivy zastávek MHD a spoje MHD by zastavovaly přímo v jízdních 

pruzích – pan starosta odpovídá, že se jedná o projekt zefektivnění MHD, kde je cca 20 bodů, 

každý z nich teprve bude posuzován. K věci se vyjadřuje Bc. P. Dufek, Ing. J. Hájek a E. 

Erban. 

Bc. P. Dufek – dotaz na pana starostu – Červeňák – jsou nějaké novinky ohledně této 

problematiky. Odpovídá pan starosta – byl zmíněn v souvislosti řešení dopravní situace u 

kasáren. 

Pan starosta dále informuje, že IZS nemůže využívat dřevěný most Pod Vinicí, vozy IZS 

prošly obměnou a přesahují nosnost mostu. 

L. Doležal – dotaz na zastřešení zastávek v ul. Svobody, odpovídá pan starosta, kvůli normám 

a sítím nelze přístřešky umístit. 

Ing. J. Jedlička – upozorňuje na dezolátní stav mostu za Červeňákem, nejsou dané zábrany, je 

nebezpečný, pan starosta odpovídá, že most je v majetku Policie ČR – na jejich zodpovědnost. 

P. Studnička – dotazuje se na kácení stromů v ulicích Široká a Chrudimská – odpovídá Mgr. 

Šmaha – na základě oficiální žádosti města. Informace doplňuje pan starosta. 

 

 

Pardubice 14. března 2018 

 

 

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

                                   Evžen Erban        Ing. Jiří Hájek                                                              

 

 

 

 

                                                              …........................................ 

                                                                       Jiří Rejda, DiS. 

                                                                starosta MO Pardubice V 

 

 


