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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/1304/2021/KU/SEKR/Mt 
Ev. č.  4287/2021 
Spis. zn. 834/2021 
 

Z á p i s 
z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se 
konalo dne 24. 2. 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti v mezipatře 

budovy MmP v ul. U Divadla 828 
 

Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se 
v 17:10 h, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, Roman Harmat, Mgr. Marie 
Hubálková, PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. Vladimír Martinec, 
Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej 
Šebek (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni: Ivana Dolečková 

Zasedání zahájila Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„starostka“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 13 členů 
zastupitelstva.  
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Alena Stehnová       (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Vladimír Martinec 
- Jiří Kotyk        (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
V úvodu požádala starostka o souhlas s prezentací nového parkovacího domu v ul. Na Hrádku 
za Domem hudby (na základě požadavku Filipa Sedláka ze dne 22. 2. 2021, ve kterém žádá 
o stažení bodu (vyjádření k PD parkovacího domu) z programu jednání rady MO Pardubice I 
dne 22. 2. 2021, zařazení do programu dnešního jednání zastupitelstva a o pozvání zástupce 
investora, který zastupitele seznámí s projektovou dokumentací a zodpoví jejich případné 
dotazy             Hlasování: (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

- uskutečnila se prezentace – vizualizace 
 

- Ing. Imramovský (zástupce investora) a Ing. Brambora (projektant) odpovídali na dotazy 
zastupitelů: 
 

• cena stavby – odhad 140 mil. Kč 
• 269 parkovacích míst pro auta + motocykly + veřejná kolárna 
• fasáda – ocelová nerez. síť a popínavé rostliny (přísavníky, vistárie) 
• termín – rádi by zahájili stavbu začátkem příštího roku 
• o provozním modelu se jedná s městem a zatím není jistý 
• investor neplánuje rozšířit zelenou střechu z důvodu nesouhlasu památkářů 
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Program 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
2. Poskytnutí odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a 

zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2020 
3. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubice 
4. Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 
5. Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2020 
6. Diskuze 

 
Program 12. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen       (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 
 
 
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
Ověřovateli zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni: 
- Michal Drenko 
- Filip Sedlák 
 
Zapisovatelkou zápisu z 12. zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
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1. 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

- uskutečnila se diskuse k některým bodům ze zprávy starostky 
- v průběhu projednávání bodu č. 1 se dostavil Jiří Čáslavka 
- diskutovalo se o výběrovém řízení na zpracování zpravodaje „Pardubická 1“  

• Jiří Čáslavka zhodnotil předchozí spolupráci s p. Roubem jako špatnou, časopis se mu 
nelíbí a ani distribuce není v pořádku 
 

Filip Sedlák 
- dotaz na jednání starostky ohledně ulice Jindřišská (obousměrná pro cyklisty) – starostka 

zjistí u poslance p. Kolovratníka, v jaké fázi se jednání nacházejí a slíbila na případná další 
jednání o provozu v této ulici pozvat i F. Sedláka 

- dotaz na výstavbu budovy ČSOB – starostka přislíbila prezentaci ČSOB, ale i dalších 
větších akcí (např. „Galerie Pardubice“ na místě bývalého lihovaru), když vidí, že je 
u zastupitelů zájem 

- předložil 2 návrhy na usnesení a vyzval k podpoře jeho návrhů (protože pokud jsme si 
zvýšili odměny, tak je dobré si přidat i práci a odpovědnost a díky tomu, že bychom si jako 
zastupitelstvo vyhradili pravomoc vstupovat jako účastník do územního řízení, tak bychom 
se skutečně zabývali rozvojem obvodu a neschvalovali jen naprosto nedůležité body) 

 
1. návrh usnesení: 

Hlasování: 
PRO   1 F. Sedlák 
PROTI 8 M. Drenko, R. Harmat, M. Hubálková, J. Kotyk, V. Martinec, J. Menšík, 

A. Stehnová, O. Šebek 
ZDRŽEL SE 4 D. Bečka, O. Beran, J. Čáslavka, J. Kotyk 
NEHLAS. 1 P. Dospěl 
 
NÍŽE UVEDENÝ NÁVRH NEBYL PŘIJAT  12/02/21 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s i   v y h r a z u j e   p r a v o m o c 
vyjadřovat se jakožto účastník územního řízení pro stavby na území městského obvodu 
Pardubice I. Tento postup vychází ze statutu města čl. 24 bod 2. 
 
 
2. návrh usnesení: 

NÍŽE UVEDENÝ NÁVRH NEBYL PŘIJAT  12/02/21 

Hlasování: 
PRO   3 D. Bečka, O. Beran, F. Sedlák 
PROTI 6 M. Drenko, R. Harmat, V. Martinec, J. Menšík, A. Stehnová, O. Šebek 
ZDRŽEL SE 5 J. Čáslavka, P. Dospěl, M. Hubálková, J. Kotyk, J. Lejhanec 
 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
u k l á d á 
Radě městského obvodu Pardubice I vyzvat Statutární město Pardubice k odložení stavební 
akce „Revitalizace letního stadionu“ z důvodu špatného finančního výhledu. 
 
 
Usnesení č. 88Z   12/02/21   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
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zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
 

2. 

Poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou 
členy zastupitelstva a zaměstnanci úřadu MO, za práci v roce 2020 

 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

Jiří Lejhanec 
- navrhnul, aby ti, kteří se neúčastní jednání komisí a výborů byli nahrazeni novými členy, 

kteří mají zájem pracovat v těchto orgánech a vyzval zastupitele, aby navrhli za tyto nové 
členy  

Filip Sedlák 
- vyjádřil opakovaně pochybnost, zda je nutné hlasovat o tomto bodu, když jsme odsouhlasili 

na začátku období pravidla pro odměňování, kde je výše odměny stanovena na Kč 200,- 
za každou započatou hodinu jednání výboru ZMO Pardubice I nebo komise RMO 
Pardubice I, kterého se člen výboru nebo komise osobně zúčastní. 

 
Usnesení č. 89Z   12/02/21   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2018 až 
2022 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech 
v roce 2020: 

Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I 

Ing. Alfréd Mede   Kč    800,- 
Ing. Vít Vavřina   Kč 1 400,- 
Michal Pilař    Kč        0,- 
Ing. Ivan Herynk   Kč        0,-(dlouhodobě nemocen) 
Jan Franc    Kč 1 000,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 

Kollert David     Kč        0,- 
Holub Marek     Kč        0,- 
Jeništová Marie    Kč    400,- 
Živný René     Kč    400,- 
Huráň Jiří     Kč    400,- 

Finanční výbor 

Ing. Prokopová Alexandra  Kč        0,- 
Mgr. Kubrycht Martin   Kč    600,- 

Kontrolní výbor 

Ing. Zuzana Klimplová  Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    200,- 
Pavel Nevečeřal   Kč    400,- 
        Z: Pavlína Fraňková, KÚ 
        T: 30. 06. 2021 
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3. 

Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
Statut města Pardubic 

 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

Filip Sedlák 
- nelíbí se mu, že je postaven před hotovou věc bez možnosti se k tomu vyjádřit 
 
Usnesení č. 90Z   12/02/21      (pro 12, proti 1 (F. Sedlák), zdrž. 1 (J. Kotyk)) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s o u h l a s í 
s navrhovanou změnou obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 

4. 
Kontrolní zpráva č. 9 o plnění usnesení zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Zpravodaj: Dominik Bečka 

Usnesení č. 91Z   12/02/21         (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.9 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2.   ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.: 85Z 
3.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z 
4.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 53Z, 54Z, 58Z, 80Z, 81Z, 82Z, 86Z 
 
 

5. 
Informativní zpráva – Zpráva o činnosti JSDH MO Pardubice I za rok 2020 

 

Zpravodaj: Alena Stehnová 

Dominik Bečka vyjádřil poděkování za aktivní činnost jednotky. 
 
 

6. 
Diskuze 

 
Dominik Bečka 

- dotaz, zda je na úřadě využívána forma HOME OFFICE  
• odpověděla tajemnice Ing. Křížková: u činností, kde je to možné je využívána 

 
- dotaz na možnost účasti zastupitelů v karanténě na jednání ZMO Pardubice I 

• odpověděla tajemnice Ing. Křížková: je to možné (zajistí tajemnice) 
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Zasedání bylo ukončeno v 19:05 hodin, 

13. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 21. dubna 2021 od 16:00 h 
v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828 

 
 
Zápis vyhotoven dne 24. 2. 2021 
Zpracovala: Hana Matuchová  
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
  Michal Drenko      Filip Sedlák 
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Příloha bodu 3 
 

Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,  

KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ 
VYHLÁŠKY ČÍSLO 7/2020 

 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2021 usnesením č. Z/…./2021 usneslo vydat 

a základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 7/2020, se mění takto: 

 

1. V Příloze č. 4 zní část označená jako Městský obvod Pardubice I nově takto: 

„Městský obvod Pardubice I: 
část pozemku označeného jako pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v katastrálním území Pardubice (lokalita za Domem hudby, ul. Na Hrádku), graficky vymezená 

(červeně zvýrazněná) v níže uvedeném zákresu:  

“ 

2. V Příloze č. 1 odst. 6 písm. c) zní poznámka pod čarou č. 10 takto: 
  

         „10 § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích“. 

 

Čl. 2 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.   

 

 

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

          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 

 


