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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 XV. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 26. března 2018 od 18:00 hodin  

v sále Hostince ve Starých Čívicích  

 

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. 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: Ing. Jiří Doležal, Csc., Mgr. Olga Sodomková, David Kopa, 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, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Ing. Kateřina Bürgerová, Ing. Miroslav Rubeš, CSc. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Ing. Tomáš Pelikán, Miroslav Jirsa 

 

Zapisovatelkou byla určena: 

Mgr. Olga Remešová 

 

 



2 

 

Starosta konstatoval, že zápis z XIV. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, 

usnesení vyvěšeno na úřední desce. 

 

Bez rozpravy 

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

Navržený program byl schválen. 

 

Hlasování: 11 pro 

 

 

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

ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

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

předkladatel Milan Hromádko 

3. XII. a XIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2017 – předkladatel Miroslav 

Jirsa 

4. I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 - předkladatel Miroslav Jirsa 

5. II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 - předkladatel Miroslav Jirsa 

6. Diskuse, beseda s občany  
 

Hlasování: 11 pro 
 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1: 

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

ZMO Pardubice VI 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava:  

 

p. Bürgerová: 

– dotaz zda byl úklid silážních jam v průmyslové zóně placen z rozpočtu MO Pardubice VI, 

nebo bude využit nějaký dotační titul a zda se budou například celé silážní jámy oplocovat, 

nebo se budou oplocovat pouze pozemky města. 

 

Starosta  

– akce byla zaplacena z rozpočtu MO Pardubice VI, jednali jsme s městem o využití dotačního 

titulu, MO Pce. VI zhruba před dvěma lety navrhl využít dotace na úklid, žádost využití dotace 

neschválila Rada města Pardubic a v současnosti nebyl otevřen další vhodný dotační titul. 

Oplocení se vztahuje pouze k vjezdu a majitelé pozemků tímto nebudou dotčeni. Proběhlo 

jednání s občanem ohledně likvidace hnoje, který tam odváží.  

 

p. Laurynová 

– dotaz, proč Rada MO Pardubice VI nesouhlasí se změnou účelu nájmu části p. p. č. 345/1 

o výměře 16 m2 v k. ú. Popkovice ve vlastnictví statutárního města Pardubic, pro žadatele 

Petra Dachovského. Těchto 16 m vnímá jako nevyužité. 
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Starosta: 

– Rada MO Pardubice VI považovala pozemek za jeden z přístupových bodů na pozemky za 

tímto ležící. 

 

p. Laurynová: 

– doporučila p. Dachovskému zažádat si o odkup uvedeného pozemku znovu nebo o změnu 

jeho účelu a doporučuje mu vyhovět.  

 

p. Rubeš:  

– přiklání se k doporučení p. Laurynové 

 

Starosta:  

– bere v potaz argumenty paní p. Laurynová a přislíbil jednání. 

 

p. Jirsa  

– děkuje za perfektní organizaci kulturních akcí, které proběhly -  ples Městského obvodu na 

letišti a ples SDH Svítkov – Popkovice na Dukle. Poukazuje na neexistenci kulturního 

střediska na podobné akce. 

 

Usnesení Z2018-135: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 
 

Hlasování: 11 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. 

 

Rozprava:  

 

p. Laurynová: 

– dotaz na důvod ponechání v evidenci Usnesení Z2017-115 vztahující se k zainvestování 

pozemků v lokalitě Svítkov – západ, kde sice bylo zahájeno územní řízení bez detailního řešení 

sportoviště. Ptá se na současný stav, když Nadace pro rozvoj města Pardubic zainvestování 

odmítla. 

 

p. Hromádko 

 – v územním plánu, je uvedeno, že tato plocha zůstane zachována pro účely multifunkčního 

hřiště, ale zatím není zřejmé, kde se seženou finance a kdo je bude shánět a ani kdy se 

s pracemi začne.  

 

p. Pešek  

 – vycházeli jsme z toho, že je zde 101 parcel, které Nadace pro rozvoj města Pardubice 

zpeněží. Žádali jsme, aby z těchto financí Nadace postavila multifunkční hřiště v této lokalitě. 

Pokud by pozemky měl soukromý developer, možnosti by byly větší a k dohodě by došlo.  

 

Starosta 

– Nadace pro rozvoj města Pardubice na multifunkční hřiště finanční prostředky neposkytne, 

zainvestování zůstává na MO Pardubice VI nebo na městě Pardubice.  
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Usnesení Z2018-136: 

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.: 

Z2016-74      Z2017-117  Z2017-123  

Z2017-124  Z2017-125  Z2017-126  

Z2017-127  Z2017-128  Z2017-129 

Z2017-130  Z2017-131   Z2017-132 

Z2017-133   Z2017-134 

ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

c) Z2016-99  Z2016-103  Z2017-115 

 

Hlasování: 11  pro   

 

 

Bod programu č. 3: 

XII. a XIII. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2017 

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

 

Rozprava:  

p. Jirsa: 

– byl se osobně podívat na lokalitu garáží Popkovice u Plynostavu a prostor je stále zavážen 

odpadem. 

 

p. Rubeš: 

– upozorňuje, že vzhledem k tomu, že v  garážích u Plynostavu lidé i bydlí, jsou otevřené, 

nacházejí se tam neznámé kapaliny, pneumatiky a jiný nebezpečný odpad, jde o dlouhodobý 

problém a tím i finanční zátěž, navrhuje monitoring prostoru.  

 

p. Herák  

– v tuto chvíli, již žádná z garáží není otevřená, a nenachází se zde žádné kapaliny ani jiný 

nebezpečný odpad. 

 

p. Jirsa  

– navrhuje využití kamery z Plynostavu, podporuje tvrzení, že se jedná o problematickou 

oblast. 

 

Starosta 

 – velký podíl má na situaci separační dvůr, protože lidé neznají otevírací dobu a nechtějí 

odpad vozit zpět. 

 

p. Bürgerová  

 – doporučuje najít vhodné místo pro umístění fotopastí, např. k příjezdu. 

  

p. Pešek   

– poukazuje na to, že fotopast zde umístěna v minulosti byla (v šestimetrové výšce), ale krátce 

po instalaci došlo k jejímu zničení vandalem a odcizení paměťové karty. 

 

p. Socha  

– jediné řešení je Městská policie. 
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p. Jirsa  

– upozorňuje na skládku u „Rosického mostu“. 

 

p. Jílek  

– provedeme místní šetření a zahájíme jednaní s vlastníkem pozemků.  

 

 

Usnesení Z2018-137: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí XII. a XIII. rozpočtové opatření MO 

Pardubice VI v roce 2017 ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 

Hlasování: 11  pro 

 

Bod programu č. 4: 

I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 

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

Rozprava:  

 

p. Laurynová: 

- dotaz na položky navýšení veřejného osvětlení v obvodě na kap. 11- Hospodářství na 160 

tisíc Kč, původně bylo na položce pouze 10 tisíc Kč.  

 

p. Jílek vedoucí OVVIDŽP 

 – položka je navýšena z toho důvodu, že v loni se nestihlo vyfakturovat veřejné osvětlení ve 

Starých Čívicích.  

 

Starosta 

 – cena zůstává stejná, ale k fakturaci veřejného osvětlení ve Starých Čívicích došlo později 

z důvodu špatně odvedené práce zhotovitelem. Služby města Pardubic a MO Pardubice VI 

vyžadovali odstranění nedostatků. V tuto chvíli dochází k předávání.  

 

p. Rubeš  

– dotaz na oplocené stání pro kontejnery a parkovací plochu pro automobily u garáží ve 

Svítkově za benzínkou MOL. 

 

Starosta 

 – tato akce se pravděpodobně nestihne zrealizovat v tomto roce, stavba se nachází v  území 

biokoridoru, bylo nutné práce na PD přerušit. Bylo jednáno na Magistrátu města Pardubic 

a v souladu s námitkami k novému územnímu plánu by mělo dojít ke zrušení biokoridoru, 

který  již neplní svou funkci. 

 

 

Usnesení Z2018-138: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí I. rozpočtové opatření MO Pardubice VI 

v roce 2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 

Hlasování: 11  pro 
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Bod programu č. 5: 

II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018  

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

Rozprava: 

 

Starosta dává slovo tajemníkovi ÚMO Pardubice VI, aby seznámil s novými informacemi 

z Úřadu práce vztahujícím se k veřejně prospěšným pracím.  

 

p. Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 

– čerpání proběhne podle nové směrnice, kde jsme nuceni se všemi současnými zaměstnanci 

ukončit pracovní smlouvy. Je proto nutné zrealizovat nové výběrové řízení a najít nové vhodné 

pracovníky. Vzhledem k situaci na pracovním trhu to nebude jednoduchý úkol.  

 

Rozprava: 
 

p. Laurynová 

 – dotaz na způsob čerpání dotací z Úřadu práce, kde zmiňuje částku 450 tisíc Kč, která je 

uvedena v příjmové části rozpočtu městského obvodu.  

 

p. Hývlová, vedoucí OSSK 

  – vysvětluje proces čerpání dotací. Mzdy se nejprve vyplatí a poté může dojít k čerpání na 

základě měsíčního vyúčtování. Dotace odhadem pokryjí 95% nákladů na mzdy těchto 

pracovníků.  
 

Usnesení Z2018-139: 

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

2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 

Hlasování: 11  pro 

 

 

Bod programu č. 6  

Diskuze, beseda s občany 

 

Rozprava:  

 

p. Laurynová: 

  – na zastupitelstvu města byl schválen materiál Rámec udržitelné městské mobility ve 

variantě a), ve variantě b) byl součástí most přes Labe do Rosic s komentářem, že tento most 

je ve fázi úvah. Proč nebyly poskytnuty informace o tom, že je již studie? 

 

Starosta 

 – projektová dokumentace na případný most je fázi vývoje a vedení města o tom bylo 

informováno. 

 

p. Pelikán  

– podává informaci o projednávaném rámci udržitelné Městské mobility – ve variantě a) jsou  

zahrnuty veškeré možné i potenciální projekty, které město Pardubice má s termínem realizace 

do roku 2021, protože jsou ve fázi přípravy. Tento rámec se schvaluje až do roku 2021, ale 
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město na něm musí začít pracovat již letos. V roce 2022 již nebude stačit pouze tento rámec, 

který je dle požadavků EU nutností. Varianta c) je megalomanská, varianta b) je trošku 

přízemnější – zahrnuje všechny uvažované projekty. Schválený dokument lze aktualizovat, 

neznamená to tedy, že v současnosti schválená varianta a) musí být plně realizovatelná, jsme 

ale pro přijetí tohoto návrhů řešení. 

 

p. Chmelík 

– dotaz, zda se uvažuje o nějakém dopravním řešení v ulici Pražská a ulice Školní, dále na 

přechod mezi vojenskými objekty a u letiště. 

 

p. Jílek vedoucí OVVIDŽP 

– místo pro přecházení u letiště se bude budovat již v dubnu přechod u vojáků má v plánu 

realizovat magistrát města Pardubic. O řešení křižovatky Pražská a Školní bude během dubna 

jednání s projektanty a účastníky řízení, jak tuto křižovatku řešit. O způsobu řešení budeme 

informovat.  

 

p. Pešek  

– informuje o dnešním jednání, kterého se účastnil p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP, p. Synek ze 

Správy údržby silnic Pardubického kraje ohledně silnice vedoucí z Lánů na Důlku na I/2.  

Správa by se v určitém rozsahu podílela na rekonstrukci uvedené komunikace. Další jednání 

proběhne v příštím týdnu. 

 

p. Chmelík  

– prostor Kokešova v objektu bývalé Tesly v Opočínku zakoupilo Ministerstvo vnitra ČR, 

došlo ke směně pozemků, a budou se tam stěhovat některé odbory Policie ČR. 

 

p. Pešek 

– má nepodloženou informaci od Policie ČR – že v těchto prostorách by mělo vyrůst technické 

zázemí, autopark, střelnice, prostory pro výcvik psů, pro vojenskou policii. 

 

p. Jirsa  

– odejde policie a celní správa zůstává?  

 

p. Bürgerová 

– informuje o záměru armády znovu využívat úly na letišti Pardubice směrem na Starý 

Mateřov, probíhají jednání, využití ovlivní plánovanou trasu obchvatu.  

 

Starosta 

 – armáda si nechala zpracovat „analýzu“ na své majetky, cíl: zjistit potřebný a nepotřebný 

majetek pro armádu ČR. 

 

p. Rubeš 

– jsou plány na rekonstrukci a zvětšení letiště, což má spojitost s dopravním uzlem Pardubice. 

Vznesl dotaz na kácení stromů v ul. Školní. 

 

Starosta  

– kácení v ul. Školní je akce Lesů ČR. Na úřadu je k dispozici video s informacemi ohledně 

Dopravního uzlu. 
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p. Laurynová 

– informovala o znovu projednávání jihozápadního obchvatu, který však může být ohrožen 

požadavky armády na rozšíření letiště. 

 

Starosta 

 – navrženo asi šest variant, některé jdou i mimo části letiště. 

 

p. Laurynová 

 – na Zastupitelstvu města Pardubic proběhlo to, že tajemník Zitko dostal pověření k oslovení 

firmy Autocont kvůli GDPR, nebyla by možnost toto zpracovat i pro obvody? 

 

p. Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

 – zeptá se na možnosti na jednání tajemníků. 

 

Občan 

 – jednal s tajemníkem o důvod, proč město chce víše uvedené od Autocontu, je to jejich 

vnitřní systém. 

 

p. Bürgerová 

 – upozorňuje na dvě nebezpečná místa, a to přejezd u podjezdu a křižovatka u Srnojed, 

nebylo by možné vybudovat zábradlí a také osvětlit konce stezky? 

 

Starosta 

 – ulice vyžaduje kompletní rekonstrukci osvětlení. 

 

p. Jílek 

– poslední připojovací bod pro VO je u podchodu. 

– zábradlí se bude umísťovat do podchodu pro zvýšení bezpečnosti. Zábradlí podél stezky 

prověříme po kolaudaci.  

 

p. Bürgerová 

– na Radě MO Pardubice VI byla na projednání PD na cyklostezku po levém břehu Labe 

a Rada dala zamítavé stanovisko s tím, že se mají zabývat spíše stezkou mezi Lány na Důlku 

a Opočínkem. Investorem stezky podél Labe bude město, té stezky mezi Lány a Opočínkem 

taky? Poukazuje na nesmyslnost zamítavého stanoviska z pohledu stavebního zákona. 

 

p. Pešek 

 – bylo vyvoláno jednání s vedením města, zda tato stezka není zbytečný luxus a zda není lepší 

pokračovat ve výstavbě stezky směrem přes Lány na Důlku a Opočínek směrem na Valy. 

 

Starosta 

 – investorem části stezky přes Lány na Důlku a Opočínek může být město i svazek měst obcí, 

který ale nemá dostatek finančních prostředků. 

 

p. Socha 

 – poukazuje na nesmyslnost stezky po druhém břehu Labe. 

 

p. Laurynová 

 – jezdí po druhém břehu a poukazuje na velké množství cyklistů. 
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p. Socha 

 – upozorňuje na nutnost dokončit jednu stezku, a poté pracovat na dalších.  

 

Starosta 

– cyklostezka do Lánů na Důlku a Opočínku je v současnosti důležitější, protože na ni lze 

čerpat dotační prostředky, které v roce 2023 končí, kdežto na stezku (po levém břehu Labe 

směr Svítkov město) dotace čerpat nelze, MO Pardubice VI nabídlo městu pomoc při řešení 

cyklostezky Lány na Důlku a Opočínek.  

 

p. Pelikán 

 – městský obvod by měl požádat Magistrát města Pardubic o seznam projektů řešících 

cyklostezky.  

 

Starosta 

– dal úkol p. Jílkovi, vedoucímu OVVIDŽP připravit informativní zprávu na další zasedání 

Zastupitelstva o projektech města řešících cyklostezky.  

 

Občan  

– dotaz na křižovatku Pražská a Školní.  

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

 – hledáme řešení v koordinaci s ŘSD. 

 

Občan 

 – dotaz na přemístění bankomatu, terminál je stále zavřený. 

 

p. Pelikán 

 – vysvětluje technologii připojení bankomatu a automatu na jízdenky, je napojen na rozvody 

a linky uvnitř letištní haly, přemístění bankomatu je takřka nemožné. 

 

Občan 

 – dotaz na zveřejňování dle zákona 106/1999.  

 

p. Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

– vznesl dotaz na právní oddělení magistrátu a dle jejich názoru postupuje ve smyslu zákona. 

 

Občan 

 – upozornil na možnou chybu v hodnotícím dokumentu na technický dozor, firma s nejnižší 

nabídkou byla uvedena jako 4. 

 

p. Jílek, vedoucí OVVIDŽP 

– překontrolujeme. 

 

p. Jirsa 

 – vznesl požadavek na účast na redakční radě. 
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Pan starosta poděkoval přítomným za účast, pozval je na XVI. řádné zasedání ZMO 

Pardubice VI, které se bude konat 18.06.2018 v místnosti objektu v Lánech na Důlku č.p. 35 

(po bývalé poště) a ukončil zasedání ve 19:40 hod. 
 

Zapsala:    Mgr. Olga Remešová 

 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne 04.04.2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Pelikán 

dne: 

 

 

Miroslav Jirsa 

    dne: 

 

 

 

Dne:         Bc. Petr Králíček 

             starosta MO Pardubice VI 


