
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

Z á p i s 
z 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 

které se konalo dne 25. 9. 2019 od 16 h 
v  zasedací místnosti OSPOD ve 3. patře budovy MmP v ul. U Divadla 828 

 
Přítomni: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Mgr. Jiří Čáslavka, Roman Harmat, Mgr. Marie 

Hubálková, Mgr. Vojtěch Jirsa, Ph.D., PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Mgr. Vladimír 
Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, 
Mgr. Ondřej Šebek  

Omluveni: Ivana Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Bc. Michal Drenko, Ing. Jiří Lejhanec (dále 
jsou jména uváděna bez titulů) 

 
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 11 členů 
zastupitelstva.  
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Alena Stehnová       (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Vojtěch Jirsa 
- Jaroslav Menšík       (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

Program 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Návrh nové OZV, kterou se vydává Statut města Pardubic 

2. Úprava rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Program 6. mimořádného zasedání zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen   
         (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
Ověřovateli zápisu z 6. mimořádného zasedání ZMO Pardubice I byli jmenováni: 
- Marie Hubálková 
- Jiří Kotyk 
 
Zapisovatelkou zápisu z 6. mimořádného zasedání ZMO Pardubice I byla jmenována: 
- Lenka Kindlová 
 
 

Před projednáváním bodu č. 1 V. Čáslavka požádal o vyhodnocení nultého čísla Zpravodaje – 
zastupitelé se dohodli na projednání na příštím zasedání ZMO. 



1. 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 
(dále též „Statut“) 

 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

- DISKUZE 
 
Během diskuse byla navržena tato usnesení: 
 
J. Menšík - návrh usnesení: 
 
Usnesení č. 47 Z   6/09/19                (pro 8, proti 0, zdrž. 3 V. Martinec, 

O. Šebek, A. Stehnová) 
 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v y z ý v á  
Radu města Pardubic k vytvoření pracovní skupiny k další případné změně Statutu města 
složenou se zástupců jednotlivých politických klubů, představitelů obvodů a dalších zástupců 
města dle uvážení rady. 
 
 

V. Jirsa – návrh usnesení: 
 
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  (pro 5, proti 0, zdrž. 6 V. Menšík,  

A. Stehnová, O. Šebek, V. Martinec, R. Harmat, M. Hubálková) 
 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 

v y z ý v á  
I. Radu města Pardubic k vytvoření pracovní skupiny ke změně Statutu města složenou se 

zástupců jednotlivých politických klubů, představitelů obvodů a dalších zástupců města dle 

uvážení rady, 

II. Radu města Pardubic, aby do projednání pracovní skupinou předkládala zastupitelstvu města 

pouze ty změny Statutu, jež jsou vyžadovány změnou legislativního prostředí.   

 

 
F. Sedlák – návrh usnesení: 
 
Usnesení č. 48 Z   6/09/19  (pro 8, proti 0, zdrž. 3 V. Jirsa, J. Čáslavka, O. Beran) 
 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
1. p r o j e d n a l o 

návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi 
upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 a 

2. s o u h l a s í 
s jejím zněním s těmito připomínkami: 
a) 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 odpovídajícího navýšení transferu 
finančních prostředků,  

b) 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), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v Příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 
v původním znění, 



d) 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.“, 

e) navrhuje v Příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce, 
f) nesouhlasí s navrhovanou úpravou Přílohy č. 4 – odebráním svěřeného majetku 

městskému obvodu Pardubice I – p. p. č. 316/13 k. ú. Pardubice (ostatní plocha za 
Domem hudby) a požaduje ponechat tento bod v původním znění, 

g) navrhuje v Příloze č. 4 odebrat městskému obvodu Pardubice I Pernštýnské náměstí, 
městský obvod Pardubice I souhlasí s odebráním předmětného majetku města 

 
 

2. 

Úprava rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

- bez diskuze  
 
Usnesení č. 49 Z   6/09/19  (pro 9, proti 1 V. Jirsa, zdrž. 1 J. Čáslavka) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
navýšení výdajové položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ v rámci 
kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 585 000,- a zároveň snížení rezervy rozpočtu 
o částku ve výši Kč 585 000,-. 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 17:15 hodin, 
7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I se uskuteční  

ve středu 11. prosince 2019 od 16:00 h 
ve Společenském sále radnice, Pernštýnské nám. 1.  

 
 
Zápis vyhotoven dne 25. 9. 2019 
Zpracovala: Lenka Kindlová 
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
     Marie Hubálková      Jiří Kotyk   


