
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis  

 
z 3. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 13. března 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, Petr Hemský, Ing. Petr Netolický, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák.  

 

Omluvena: Ing. Aneta Jelínková. 

  

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. Filipa Vařechu, 

Filipa Šťastného a Ing. Jaroslava Kňavu, ověřitele zápisu Ing. Milana Randáka a Bc. Petru 

Prusákovou, zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou.  

 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

Ing. Filip Vařecha navrhuje zařazení bodu č. 8 na program jednání zastupitelstva – Odborné 

provádění redukčních řezů na území MO Pardubice V, po diskusi proběhlo hlasování: 

Pro 3 (Ing. Vařecha, Ing. Hájek, Ing. Netolický), zdržel se 11, proti 0 

 

Pan starosta navrhuje změnu pořadí zpráv – zprávu č. 7 Program rozvoje navrhuje projednat 

po zprávě č. 1 z důvodu přítomnosti Ing. Demlové, členky strategické komise, která zprávu 

uvede. 

 

Poté proběhlo hlasování o takto navrženém programu: 

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

2. Program rozvoje MO Pardubice V – plnění za rok 2018 

3. Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 



4. Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO 

Pardubice V 

5. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 12. 2018 

6. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

7.  Výroční zpráva o činnosti FV ZMO Pardubice V 

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. Filip Vařecha se dotazuje na: 

 porada IZS – pan starosta odpovídá, 

 porada na OMI – požadavek letiště na kácení topolů – kde se budou kácet, pan starosta 

odpovídá – jedná se o lokalitu K Dolíčku, 

 jednání s Ing. Dvořáčkovou, OMI MmP  a síťaři – pan starosta odpovídá – jednalo se o 

investiční záměry města a obvodů, 

 jednání s Ing.  Dvořáčkovou ve věci prodeje nebytů na území obvodu – odpovídá Ing. Jiří 

Janoš, město chce prodávat nebyty na území obvodu, rada ale s prodejem nesouhlasí a žádá 

město o jejich převedení do správy obvodu, tyto nebyty nejsou pro město prodělečné, 

 rekonstrukci ulice S. K. Neumanna vč. podjezdu – pan starosta odpovídá, že nemá bližší 

informace, 

 jednání ve věci elektrárny Chvaletice ohledně snížení limitů, pan starosta odpovídá, že se 

zdržel hlasování, doplňuje Ing. Jiří Janoš, že nedozvěděl podstatné informace ohledně 

limitů. 

Ing. Jiří Hájek se dotazuje na: 

 jednání Kolegia starostů, kde byly předány požadavky obvodů. Jaký je závěr? A jaká bude 

kompenzace? O kolik finančních prostředků přijdeme? Pan starosta uvedl, že přijdeme o 

2.500.000,- Kč, ale bude to kompenzováno dotacemi.  

 jednání na ZŠ Benešovo náměstí – pan starosta odpovídá, jednalo se o budoucí úpravě 

prostranství před školou, 

 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 17/2019 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 19. 12. 2018. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Program rozvoje MO Pardubice V – plnění za rok 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Haně Demlové, diskuse:  

Ing. Demlová podala podnět, aby návrhy na usnesení byly předány nejdříve do rukou 

strategické komise. 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje, proč ZŠ Benešovo nám. nemá veřejně přístupné hřiště – pan 

starosta odpovídá, že škola nežádá o dotace na veřejně přístupné hřiště, navíc je nově 



vybudované a mohlo by dojít ke škodám, K věci ještě diskutují Ing. Milan Randák a Ing. Jiří 

Janoš. Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje, je-li k dispozici statistika zásahů městské policie – 

pan starosta odpovídá, že ji dostává, bude ji přeposílat.  

Dále pan Ing. Vařecha podal návrh na usnesení, týkající se lesoparku na Dukle a 

protihlukového opatření.  

 

O tomto navrženém usnesení proběhlo hlasování: 

(usnesení č. 18/2019 Z) 

ZMO Pardubice V ukládá starostovi zorganizovat seminář zastupitelstva, zástupců ŘSD a 

dalších zúčastněných aktérů ve věci protihlukových opatření podél I/37 v oblasti Dukelského 

lesoparku.  

Pro 1 (Ing. F. Vařecha), zdržel se 7 (Ing. M. Randák, E. Erban, Bc. J. Nadrchal, F. Šťastný, K. 

Štefková, Bc. P. Prusáková, P. Studnička), proti 6 (Ing. J. Janoš, Ing. J. Kňava, J. Rejda, DiS., 

Ing. J. Hájek, Ing. P. Netolický, P. Hemský)  

 

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení.  

(usnesení č. 19/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2018 a jeho aktualizaci k 1. 1. 2018. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

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

výboru, bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 20/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

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

8/2018 R – 24/2018 R. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

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, diskuse: Ing. Filip Vařecha navrhuje zrušení usnesení č. 95/2010 Z, jelikož je 

bezpředmětné, Ing. Jiří Janoš nesouhlasí a vysvětluje důvody, proč toto usnesení ponechat ve 

sledování. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 21/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 7/2018 Z – 16/2018 Z 

2. následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 35/2015 Z. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 



Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 12. 2019 

Pan starosta předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního výboru, 

podrobnosti vysvětluje Ing. Marcela Kotyková, vedoucí ekonomického odboru. 

Diskuse:  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na: 

 dohled nad veřejnými zakázkami, jaká byla cena: Ing. Bc. Chuchlíková odpovídá, že se 

jedná o dohled projektanta na akci,  

 hromadné výsadby, kde se konkrétně vysazovalo, co přežilo – pan starosta odpovídá, že se 

jedná o celé území obvodu, jak se nová výsadba uchytila, poznáme až v průběhu jara.  

Ing. Jiří Hájek – dotazuje se na zásobník projektových akcí, žádá zastupitele, aby každý podal 

nějaký návrh. Pan starosta souhlasí s panem Ing. Hájkem, že by se mělo více čerpat a také 

vyzývá zastupitele, aby do konce března zaslali návrhy na investice. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 22/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  31. 12. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

6. 

Návrh 1. 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. 

Bez diskuse. 

  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 23/2019 Z) 

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

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 1. 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 

 

7. 

Výroční zpráva o činnosti FV ZMO Pardubice V 

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

výboru, bez diskuse.  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 24/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního 

výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V za rok 2018. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

IV. 

Různé 

Bc. Petra Prusáková se dotazuje na cenu kamer, pan starosta odpovídá, 

Ing. Petr Netolický - předseda Místní komise Jesničánky sděluje, že místní komise podala 

několik podnětů: zrcadlo, výměna pletiva, změna ulice Holcova – aby byla jednosměrná. 



Zóny 30 nedostačující, dochází ke kolizím. Doposud nemá žádné odpovědi a apeluje na 

vyřešení této situace. Pan starosta uvádí, že místní komise nemají žádat, ale pouze 

doporučovat, většina uvedených problémů spadá do kompetence odboru dopravy magistrátu. 

Ing. Jiří Hájek se dotazuje, zdali by bylo možno něco udělat pro občany- zjednodušení 

parkování. Problém s parkováním před vjezdy, dostal několik podnětů od občanů Višňovky a 

chce to řešit, žádá, aby před vjezdy byly namalovány žluté pruhy. Ve věci dále diskutují Ing. 

P. Netolický, P. Hemský, Ing. J. Janoš, E. Erban.    

Ing. Filip Vařecha se dotazuje ohledně veřejného kalendáře starosty - pan starosta odpovídá, 

že se mu zatím nikdo z IT MmP neozval. 

Pan starosta informuje zastupitele, že na návrh náměstka primátora Ing. Kvaše budou městské 

obvody Pardubice I, III, IV a V zahrnuty do rezidentního parkování, dále informuje o jednání 

na letišti s LOM – dojde k obměně vrtulníků, takže, bude nižší hluková zátěž, ale v letech 

2023 a 2024 bude z důvodu opravy ranveje na letišti v Čáslavi přesunut provoz Gripenů do 

Pardubic, dojde k několikanásobnému zvýšení hlukové zátěže. 

Ing. Milan Randák upozorňuje na budoucí problémy s dopravou – propojení JV obchvat, žádá 

o semafor na křižovatce Lexova – Teplého, dále je třeba připravovat občany obvodu na kácení 

stromů v důsledku sucha.   

 

    
Pardubice 13. 3. 2019 

 

 

 

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

                                 Ing. Milan Randák       Bc. Petra Prusáková      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


