
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis  

 
z 5. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 25. září 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, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Ing. Petr 

Netolický, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Martin Merhout, Petr Hemský. 

 

Omluven: Ing. Jiří Janoš. 

  

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 Karolinu Štefkovou, Ing. 

Milana Randáka a Evžena Erbana, ověřitele zápisu Petra Hemského a Bc. Jana Nadrchala, 

zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou.  

Před vlastním projednáním schválených materiálů pan starosta oznámil zastupitelům, že Ing. 

Aneta Jelínková rezignovala na mandát zastupitele, na jeho místo po složení slibu nastoupil 

náhradník pan Martin Merhout.   

 

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 vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na chod ÚMO 

Pardubice V za období 3 Q 2017 – 3 Q 2019 

5.  Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále 

též „Statut“) 

6.   Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2019 

7.   Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

8.   Informace o schválení účetní závěrky za r. 2018 sestavené k 31. 12. 2018 



9.   Jednací řád ZMO Pardubice V 

10.  Stanovení peněžního plnění za funkci člena výboru fyzické osobě, která není členem 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání předložených materiálů 

 

1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání 

ZM2.7. O Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu.  Pan Ing. Vařecha by nejdříve chtěl poděkovat panu starostovi za 

podrobnou zprávu o činnosti starosty MO Pardubice V. Dále se pan Ing. Vařecha dotazuje na 

3 body ze zprávy o činnosti starosty. První dotaz byl podán k datu 1.7. a to projednání Dukla 

sportovní, byly tam změny v projektové dokumentaci, rád by věděl, zda se změnilo něco 

zásadního. Pan starosta odpovídá, že nic zásadního se nezměnilo, spíše to bylo oznámení, 

v jaké fázi je tento projekt. Dále dotaz na schůzku dne 2.7. s OHA (náměstek Kvaš), co se na 

tomto jednání probíralo, jelikož se dočetl, že se tam řešila cyklostezka Dražkovice. Pan 

starosta odpovídá, že na tomto jednání se jednalo pouze okrajově o 3. fázi cyklostezky 

Dražkovice, na toto jednání byl pozván jako host. Poslední dotaz byl k jednání dne 19.9. s 

ředitelem městské policie ohledně přípravy na Velkou pardubickou, jaký je plán (hlavně 

bezohledné parkování). Pan starosta odpovídá, že ho navštívil ředitel MP s návrhem řešení, 

které bude tento rok zkušební. Bude zvýšený počet strážníků MP, u příjezdových cest budou 

dopravní značky zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Uzavírka bude od lesoparku k ulici 

ČSA. Strážníci MP budou obcházet neposlušné řidiče a sankciovat.  Ing. Vařecha reaguje, 

zdali by nešlo parkovat na chodníku – pan starosta akceptuje rozhodnutí Ing. Vařechy, ale 

bohužel to nelze, jelikož tam bude právě zákaz vjezdu dopravní obsluhy do dané lokality. 

Ing. Hájek se dotazuje na den 2.9.- prohlídka nebytových prostor A. Krause. K jakému závěru 

došli s radními. Pan starosta odpovídá, že v nabídce jsou 3 nebytové prostory k záměru 

prodeje. Na dané nebytové prostory se byli členové rady podívat, jelikož již delší dobu hledá 

obvod nebytové prostory k přestěhování knihovny a také prostory pro klub seniorů.  

Posledním dotazem Ing. Hájka bylo, jaké dostal pan starosta ocenění dne 18.7. od armády. 

Pan starosta odpovídá, že dostal pamětní odznak za dlouhodobou a výtečnou spolupráci 

s útvarem od odcházejícího velitele pane Hudečka. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 35/2019 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 26. 6. 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. Bez diskuze. 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 36/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

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

58/2019 R – 77/2019 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. Bez diskuze. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 37/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 25/2019 Z – 26/2019 Z, 28/2019 Z – 

34/2019 Z. 

2.  následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Kontrola vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na chod ÚMO 

Pardubice V za období 3 Q 2017 – 3 Q 2019 

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

výboru. Kontrolní výbor zkontroloval stížnosti za 3 Q 2017 – 3 Q 2019. Při kontrole kontrolní 

výbor neshledal žádné pochybení. Jediný prohřešek byl ohledně jedné petice (řešila se na 

minulém jednání ZMO), která nebyla v podkladech. Nicméně na tuto petici bylo odpovězeno 

v řádném termínu, avšak chyba nastala v tom, že petice byla podána přes DS, a tudíž na ni 

mělo být odpovězeno taktéž prostřednictvím DS, nikoliv písemně prostřednictvím České 

pošty.  

Ing. Randák by rád navrhl nové usnesení, ohledně kontrolní výboru, který je orgánem 

zastupitelstva. Pan Ing. Randák je členem kontrolního výboru, a přesto práce v tomto 

kontrolního výboru, je pro něj zmatečná, jelikož dohodnuté věci se schválí na zasedání a 

následně jsou pozměněny prostřednictvím emailu. Tato situace již nastala podruhé, a proto 

apeluje na zlepšení řízení kontrolního výboru, jelikož tato situace je neuspokojivá. Rád by, 

aby se vypracoval statut, podle kterého se kontrolní výbor bude řítit a fungovat, aby 

nedocházelo k takovým zmatkům jako jsou nyní. Na to reaguje pan Ing. Vařecha (předseda 

kontrolního výboru), proč tato zmatečná situace nastala. Podklady pro kontrolní výbor 

připravuje pan tajemník. Předložené materiály se projednávají na kontrolním výboru, kde se 

pan Ing. Vařecha dotazoval na petici, a právě proto bylo zjištěno, že uvedená petice chyběla 

v systému evidence petic, avšak jak bylo řečeno bylo na ni odpovězeno řádně v termínu. 

K dané věci dále diskutují pan Ing. Kňava, Mgr. Šmaha, pan Hemský a Ing. Netolický. 

  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 38/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic  

Pan starosta uvádí zprávu, a předává slovo Ing. Vařechovi. Panu Ing. Vařechovi se nelíbí, 

jakým způsobem magistrát tlačí na městské obvody, aby přijali Statut. Česká Pirátská strana 



chce na všech obvodech postupovat stejným postupem. Zřídit pracovní skupinu, která by měla 

na starosti schválení toho Statutu. Pan Ing. Vařecha má návrh na dvě usnesení.  

 

Ing. Hájek podal dotaz na pana starostu, jak bude hlasovat pan starosta na ZMO Pardubice V, 

a zdali bude hlasovat stejně tady na ZMO Pardubice V jako na velké radnici. Starosta 

odpovídá – až budu mít materiály k dispozici a budu moci si je přečíst, tak budu moci 

reagovat. Momentálně je to materiál, který je stále živý a projednává se. Nemůže tedy nyní 

sdělit, jak bude hlasovat.  

 

Ing. Kňava informuje členy zastupitelstva, aby si uvědomili, že jakákoliv změna ve Statutu 

města odebírá kompetence městským obvodům. Měli bychom se bránit jednotlivým návrhům, 

jelikož magistrát odebírá kompetence obvodu, a tím chtějí docílit toho, aby se obvody zrušily.  

Ing. Kňava navrhuje, že pokud by mělo dojít ke schválení Statutu, tak by se mělo svolat 

mimořádné Zastupitelstvo MO Pardubice V. 

 

Poté bylo hlasováno o navržených usneseních od Ing. Vařechy 

(usnesení č. 39/2019 Z) 

1.  Zastupitelstvo MO Pardubice V vyzývá Radu města Pardubice k vytvoření pracovní 

skupiny ke změně Statutu města složenou se zástupců jednotlivých politických klubů, 

představitelů obvodů a dalších zástupců města dle uvážení Rady. 

2.  Zastupitelstvo MO Pardubice V vyzývá Radu města, aby do projednání pracovní skupinou 

předkládala zastupitelstvu města pouze ty změnu Statutu, jež jsou vyžadovány změnou 

legislativního prostředí. 

Pro 3 (Ing. Vařecha, Ing. Netolický, M. Merhout), zdržel se 8, proti 3 (J. Rejda, Dis., F. 

Šťastný, K. Štefková). 

 

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 40/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednala návrh Obecně závazné vyhlášky 

x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic a schvaluje její znění s těmito připomínkami: 

a) nesouhlasí s úpravou čl. 23 odst. 2, kde požaduje ponechat lhůtu 30 dnů, 

b) nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 24 odst. 2 a požaduje ponechat znění tohoto článku 

v původním znění, 

c) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje 

tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně 

do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

d) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 

vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

e) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 

v původním znění, 

f) nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 25 odst. 9 a požaduje ponechat tento článek v 

původním znění, 

g) navrhuje v čl. 15 odst. 2 písm. g) na konci věty za čárkou doplnit „v souladu se zvláštním 

právním předpisem“ a do poznámky pod čarou přidat odkaz na zákon č. 312/2002 Sb. o 

úřednících územních samosprávných celků, 

h) navrhuje v čl. 15 odst. 2 vypustit písmeno j), 

i) navrhuje nový text čl. 20 odst. 4 a to: „Primátor svolává ke koordinaci výkonu 

samostatné působnosti ve městě jednání se starosty městských obvodů dle potřeby nebo 

na základě požadavků starostů městských obvodů.“, 

j) navrhuje v čl. 21 odst. 1 opravit překlep ve druhém slově – Pardubice, 



k) navrhuje v čl. 25 na konci odst. 4 text „schválí zastupitelstvo městského obvodu“ nahradit 

textem „schválí rada městského obvodu“, 

l) navrhuje v čl. 25 odst. 13 v textu opravit číslici 26 odst. 1 na „25 odst. 1“, 

m) navrhuje v příloze č. 1 odst. 7 písm. b) vložit do odst. 1 jako písm. g) a dosavadní písm. 

g) v odst. 1 přejmenovat na písm. h), 

n) navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 7 písm. i), 

o) navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 8 písm. g), 

p) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru 

města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do 

jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“, 

q) navrhuje v příloze č. 1 do bodu 7 doplnit nová písmena: 

xx) vyjadřují se k optimalizaci sítě škol a školských zařízení na území svého obvodu, 

zejm. s ohledem na zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky, 

xx) projednávají s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení na svém 

území a s příslušnými pracovníky magistrátu: 

- koncepci rozvoje, 

- požadavky na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně 

vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 

xx) pořádají kulturní, sportovní, vzdělávací, výchovné a společenské akce na základě 

rozhodnutí orgánů městského obvodu, 

xx) zajišťují prezentaci městského obvodu prostřednictvím vydávání zpravodaje či jiné 

obdobné tiskoviny. 

r) navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce, 

s) k ostatním navrhovaným úpravám nemá připomínek. 

Pro 12, zdržel se 2 (Ing. Vařecha, M. Merhout), proti 0 

 

6. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2019 

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

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

Ing. Hájek se dotazuje na navýšení částky na bezpečnostní kamery. Pan starosta odpovídá, že 

dne 10. 10. bude mít jednání s náměstkem Kvašem, kde se budou probírat detaily. Dále se 

dotazuje na PC kurzy, zdali již proběhly nebo probíhají. Pan starosta odpovídá, že kurzy 

probíhají. PC kurzy jsou fakturovány vždy na konci roku.  

Ing. Vařecha se dotazuje ohledně reklamace na stavební dílo v ulici Holcova. Od členky 

místní komise obdržel prostřednictvím emailu fotografie, na kterých je vidět, že kvalita 

odvedené stavební práce je neuspokojivá. Reaguje Ing. Chuchlíková, že pořízené fotografie 

od paní Mgr. Havlasové byly pořízené před tím, než bylo vše opraveno a dílo je převzaté.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 41/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 8. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Návrh 3. 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. 



Pan Ing. Netolický podal dotaz ohledně jedné rozpočtové položky, a to na str. 11 u výdajů na 

ŽP – veřejná griloviště. Dotazuje se kdo, tento záměr navrhl a schválil. Pan starosta uvádí, že 

tento návrh schválil finanční výbor. Položka vznikla po komunikací mezi Českou pirátskou 

stranou a MO Pardubice V. Byli vybrány 2 lokace, náhrdelník u Chrudimky (u vodáckého 

klubu). Ing. Vařecha žádá pana starostu o poskytnutí materiálu a o čem se konkrétně uvažuje 

(z důvodu vysoké pořizovací ceny). Starosta odpovídá, že vizualizaci již představoval na radě, 

ohledně vysoké pořizovací ceny upozorňuje, že je to pouhý odhad. Na danou věc bude 

probíhat veřejná soutěž. Pořizovací cena je vysoká, jelikož materiál, ze kterého je griloviště 

postavené (betonové modely) má prvky antivandal a také do roka nezrezne. Je důležité, aby 

toto griloviště mělo prvky právě antivandal, z důvodu neustálých oprav na dětských hřištích 

způsobených vandalismem. Dále pan starosta informuje, že rozešle materiály, které k tomu 

má k dispozici. Dále v diskuzi pokračuje Ing. Netolický, Ing. Hájek, Ing. Kňava a Ing. 

Vařecha. 

 

Po této diskuzi pan starosta přerušil jednání na 5 minut, poté se pokračovalo dále v jednání. 

  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 42/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 3. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 3. 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 

 

8. 

Informace o schválení účetní závěrky za r. 2018 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. 43/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že Zastupitelstvo města 

Pardubic schválilo na svém jednání dne 20. 6. 2019 účetní závěrku statutárního města 

Pardubic za rok 2018 včetně městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2018. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

9. 

Jednací řád ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předkladateli zprávy. 

Pan Ing. Vařecha podává informace ohledně nového jednacího řádu. Hlavní myšlenky jsou 

obdobné jako původní jednací řád, tento nový jednací řád se probíral několik měsíců. Hlavní 

výhodou tohoto jednacího řádu je přehlednost. V tomto jednacím řádu došlo 3 zásadním 

změnám. První nejzásadnější změnou je zveřejňování materiálu nejen pro zastupitele, ale i pro 

občany, a to s časovým předstihem (otevřená radnice) Další významná změna je explicitní, 

aby veřejnost mohla na jednání zastupitelstva se svým návrhem ihned vystoupit a nemusela 

by čekat, až se projednají jednotlivé body v jednání a otevře se diskuse. Poslední změnou je 

krátké shrnutí pro občany jednacího řádu. 

Starosta poděkoval za spolupráci s Českou pirátskou stranou za tvorbu jednacího řádu, a je 

rád že, se podařilo pokračovat v režimu malé radnice. 



Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 44/2019 Z) 

ZMO Pardubice V schvaluje jednací řád, který je přílohou č. 1 tohoto návrhu usnesení. Nový 

jednací řád plně nahrazuje stávající jednací řád z roku 2002. 

ZMO Pardubice V ukládá tajemníkovi úřadu MO Pardubice V zpracovat a udržovat výtah z 

jednacího řádu pro veřejnost na webových stránkách městského obvodu. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

10. 

Stanovení peněžního plnění za funkci člena výboru fyzické osobě, která není členem 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, jelikož zastupitelka Ing. Jelínková podala rezignaci, ale zůstala 

členkou finančního výboru, je třeba stanovit peněžní plnění za výkon této funkce. Ing. Kňava 

se dotazuje, od kdy má paní Ing. Jelínková změnu trvalého bydliště (ztráta volitelnosti). Pan 

starosta odpovídá, že změna trvalého bydliště proběhla již v březnu.  

Ing. Randák navrhuje finanční odměnu pro paní Ing. Jelínkovou ve výši 400,- Kč.  

Ing. Kňavovi se nelíbí, aby Ing. Jelínková, která již nebydlí v našem obvodě, zůstala členkou 

finančního výboru. Pan Ing. Vařecha na to reaguje, že Ing. Jelínková je znalá jak finanční 

výbor funguje, a proto by ji rád ponechal v tomto finančním výboru. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 45/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem 25. 9. 2019 měsíční odměnu 

za funkci člena výboru (kontrolního nebo finančního) fyzické osobě, která není členem 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V ve výši 400,- Kč. 

Pro 10, zdržel se 4 (Ing. Vařecha, M. Merhout, Ing. Hájek, Ing. Netolický), proti 0 

 

IV. 

Různé 

Ing. Netolický podal návrh na nové usnesení: 

(usnesení č. 46/2019 Z) 

ZMO Pardubice V pověřuje starostu městského obvodu, aby veškeré podklady pro 

připravované výběrové řízení na veřejné griloviště předložil ke schválení radě městského 

obvodu ještě před jeho vypsáním. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

Pan Ing. Vařecha se dotazuje na fungování strategické komise, jelikož podněty z místních 

komisí se nedostanou do strategické Komise. Tento proces byl měl být transparentní, aby 

místní komise měla vždy zpětnou vazbu. Také upozornil, že na strategické komisi nejsou 

předloženy žádné důležité dokumenty, které jsou důležité k projednání. Žádá tedy o 

napravení. Dále poukazuje na to, jak je možné, aby strategická komise schvalovala jakékoliv 

záměry, když nemá k dispozici podklady. Pan starosta odpovídá, že místní komise fungují dle 

statutu komisí (vypracovaný mechanismus).  

Pan tajemník reaguje na dotaz pana Ing. Vařechy. Veškeré zápisy z komisí se posílají přímo 

jemu a on následně doplňuje do zápisu, jak budou dané podněty dále řešeny. Samozřejmě do 

strategické komise neposílá požadavky jako např. rozbitá lavička. Dále v diskusi pokračuje 

Ing. Randák, Bc. Nadrchal, Ing. Kňava. 

Ing. Hájek dává návrh na nové usnesení: 

 

 



(usnesení č. 47/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V pověřuje starostu M Pardubice V k jednání 

s Radou města Pardubic vedoucímu k urychlení přípravy řešení dopravních opatření v ulici 

Na Spravedlnosti a ulicích S. K. Neumanna, Pichlova a K Vinici. 

O: starosta MO 

T: 30. 10. 2019  

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

Ing. Vařecha se dotazuje na stav rekonstrukce S. K. Neumanna, tyto informace navrhuje 

zveřejnit ve Zpravodaji. Pan starosta odpovídá, že tuto problematiku neřeší úřad. Momentálně 

je rekonstrukce ve fází žádosti o stavební povolení. Dále by pana Ing. Vařechu zajímala 

revitalizace nám. Dukelských hrdinů, jelikož ze strategické komise není zřejmě jasné, jak to 

bude. Pan starosta odpovídá, že daná věc je zatím diskutována. 

Pan starosta žádá zástupce České pirátské strany o předběžnou kalkulaci technického zajištění 

na videopřenosy ze zastupitelstva.  

Dále informuje členy zastupitelstva, že na příštím zastupitelstvu budou předloženy nové 

návrhy na úpravu rozpočtu společenských akcí a zve zastupitele na tradiční akci 

Svatomartinské víno 11. 11. 2019.  

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.50 hod. 

 

 

Pardubice 25. 9. 2019 

 

 

 

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

                                     Petr Hemský                     Bc. Jan Nadrchal      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


