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Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis  
 

z 11. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 
 

které se konalo dne 10. března 2020 od 17.00 hod. v salonku DK Dukla 
 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Filip Šťastný, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jaroslav 

Kňava, Evžen Erban, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Bc. Petra Prusáková, Karolina 

Štefková, Ing. Jiří Janoš, Ing. Petr Netolický, Ing. Jiří Hájek, Anna Gudrun Vavrečková. 

 

Omluven: Petr Hemský. 

 

Program: 

I.   Zahájení jednání 

II.        Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále  

III.      Projednání předložených materiálů  

IV. Závěr 
 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jednání zahájil předsedající schůze starosta Jiří Rejda, DiS., informoval členy zastupitelstva o 

rezignaci pana Martina Merhouta na funkci zastupitele k 1. 3. 2021. Představil novou členku 

zastupitelstva paní Annu Gudrun Vavrečkovou, která se po složení a podepsání slibu ujala 

funkce zastupitelky MO Pardubice V. 

Pan starosta poté jmenoval návrhovou komisi Ing. Jiřího Janoše, Pavla Studničku a Bc. Petru 

Prusákovou, ověřovatele zápisu Evžena Erbana a Ing. Petra Netolického, zapisovatelkou 

jednání Zuzanu Šimkovou, konstatoval, že je přítomných 14 členů zastupitelstva.  
 

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 smluvních vztahů (DPP, DPČ) 

5. Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2020 

6. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2020 

7. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

8. Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V za r. 2020 

9. Navýšení členů finančního výboru 

10. Diskuse 

pro 14 – proti 0 – zdrželo se 0  
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III. 

Projednání předložených materiálů 

 

1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání 

ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse. 

Filip Šťastný se dotazuje na jednání ohledně objektu „Bobr“. Pan starosta informuje, že se 

jednalo o online jednání, toto jednání bylo pouze informativní (statika a atd.) 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje: 

25.1. Úvodní jednání – hledání důstojné připomínky existence Karantény na území MO 

Pardubice V, organizátor MmP p. náměstek Rychtecký – skupina pro posouzení rozsahu 

a lokality k možnému umístění informačních prvků – pan starosta odpovídá, že zápis 

z jednání zašle všem členům zastupitelstva. Ing. Jiří Hájek se dotazuje, kdo zastupuje MO 

Pardubice V v této skupině – pan starosta odpovídá, že on sám, Ing. Jiří Hájek sděluje, že 

by se rád stal členem této skupiny, pokud s tím budou všichni členové zastupitelstva 

souhlasit.  

8.2. Jednání OHA – pí. Kavalírová – nám. Dukelských hrdinů – úprava v projektu – jaké jsou 

výstupy z toho jednání – pan starosta odpovídá, že OHA měl celkem 6 připomínek. 

V současné chvíli je dohoda i není, sice jsme obdrželi kladné stanovisko z OHA ale 

s podmínkou, nikoli s doporučením na použití materiálu. 

Ing. Filip Vařecha děkuje panu starostovi ohledně uskutečnění jednání pracovní skupiny pro 

zeleň a apeluje, aby se pracovní skupina zabývala tím, proč byla založena a soustředila se na 

tvorby směrnice. Pan tajemník upřesňuje, že tvorba směrnice je navázána na směrnici 

z magistrátu. Jakmile magistrát zhotoví směrnici, my na ni následně navážeme. 

Ing. Jiří Hájek se dotazuje na objekt „Bobr“, zda budou zveřejněny nějaké informace, je 

stanoven nějaký termín – pan starosta odpovídá, že o žádném termínu neví, informaci 

doplňuje Bc. Jan Nadrchal. 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na vnitroblok „H“ v ulici Sokolovská – sděluje, že 

k materiálům se dostali pozdě, začali se o projekt zajímat a žádají o úpravu projektu. Myslí si, 

že projekt je předimenzovaný v počtu parkovacích míst na úkor zeleně. V tomto projektu je 

navrženo celkem 135 parkovacích míst, několikrát navštívil dotčený vnitroblok a myslí si, že 

není zapotřebí tolik parkovacích míst na úkor zeleně. Navrhuje nové řešení, a to celkem 65 

parkovacích míst. Klesne tak cena projektu a zachová se zeleň. Také jej oslovil pan Beran 

z organizace Koza z. s., který by rád prostor zeleně využil ke zřízení komunitních zahrad. 

Proto navrhuje 2 nová usnesení:  

ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V zrušit dva parkovací bloky (u kpt. 

Nálepky a točny trolejbusů) v projektu revitalizace tzv. vnitrobloku H dle přiloženého nákresu 

formou upřesnění zadávacích podmínek v probíhajícím zadávacím řízení v souladu s § 129 

odst. 7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Z: starosta MO Pardubice V 

T: 16. 3. 2021 

A 

ZMO Pardubice V ukládá RMO Pardubice V podat návrh na vyznačení parkovacích stání 

v ul. kpt. Nálepky, Sokolovská a Artura Krause v souladu s platnou legislativou.  

Z: RMO Pardubice V 

T: 31.12.2021 

Pan starosta reaguje a napadá FB příspěvek z FB profilu pirátů, který se týká např. zakázek a 

revitalizace. Piráti jsou v zastupitelstvu již 2 roky, o tom, že se bude projekt „H“ realizovat se 

vědělo již při schvalování rozpočtu v prosinci 2020, v této chvíli již běží výběrové řízení na 
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zhotovitele a proč se tedy až nyní napadá tento projekt. Do této diskuze dále vstupuje Bc. Jan 

Nadrchal a navrhuje usnesení: 

ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V předkládat ZMO Pardubice V ke 

schválení: 

1. veškeré výstupy předprojektové přípravy (studie, analýzy či návrhy stavby) před zahájením 

projekčních prací u všech významných investičních akcí s předpokládanou částkou 

realizace od 500.000, - Kč včetně, 

2. finální podobu projektů před vypsáním veřejné zakázky u všech významných investičních 

akcí s předpokládanou částkou realizace od 500.000, - Kč včetně  

K tomu tématu dále diskutují pan. Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Milan Randák a také Bc. Petr 

Dufek, předseda strategické komise. Bc. Petr Dufek informuje členy zastupitelstva, že komise 

se vyjádřila k PD a vzala ji na vědomí. Od Bc. Jana Nadrchala následně jsme obdrželi další 

informace a vznikla nová diskuse, strategická komise znovu prostudovala materiály, opět 

žádné výhrady k PD neměla, pouze jednu připomínku, a to lepší obslužnost z ul. kpt. 

Nálepky. Dále Bc. Petr Dufek reagoval na vyjádření pirátů. Bylo zmíněno, že vnitroblok je 

atypický, nikde v našem obvodě takovýto vnitroblok není. Tento vnitroblok je největší a taky 

uzavřený, sídlí zde ZŠ, jsou tu různé výškové rozměry. Počet navrhovaných parkovacích míst 

je ve vnitrobloku, který je složen z 10 obytných domů, adekvátní. Všechny dotčené SVJ měli 

možnost se vyjádřit jako účastnící stavebního řízení. Na to reaguje pan Ing. Filip Vařecha, 

rozporuje některá tvrzení. Dále ve věci diskutují v podstatě všichni členové zastupitelstva 

Pan starosta informuje členy zastupitelstva, že byl začátkem března osloven pane Beranem 

z organizace Koza z. s. Tato organizace požaduje 1000–1500 m2 prostoru na zřízení 

komunitních zahrad – chtěli využít prostor Pod Vinicí. Pana Berana jsem vyslechl, domluvil 

se na prvním projektu – v součinnosti s DDM Delta by se mohl využít prostor za DDM. 

Dále informuje o umístění a zprovoznění bezpečnostních kamer. Jedna kamera byla 

přemístěna od vnitrobloku Čihákova k mostu přes Chrudimku. 

Ve věci zřízení menších grilovišť informuje zastupitelstvo, že byly osloveny všechna dotčená 

SVJ, a bohužel žádné SVJ nechce zřizovat menších griloviště.  

 

Poté se hlasovalo o navržených usneseních:  

  

(usnesení č. 101/2021 Z) 

ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V předkládat ZMO Pardubice V ke 

schválení: 

1. veškeré výstupy předprojektové přípravy (studie, analýzy či návrhy stavby) před 

zahájením projekčních prací u všech významných investičních akcí s 

předpokládanou částkou realizace od 500.000, - Kč včetně, 

2. finální podobu projektů před vypsáním veřejné zakázky u všech významných 

investičních akcí s předpokládanou částkou realizace od 500.000, - Kč včetně.  

pro 14 – proti 0 – zdržel se 0  

 

(usnesení č. 102/2021 Z) 

ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V zrušit dva parkovací bloky (u 

kpt. Nálepky a točny trolejbusů) v projektu revitalizace tzv. vnitrobloku H dle 

přiloženého nákresu formou upřesnění zadávacích podmínek v probíhajícím zadávacím 

řízení v souladu s § 129 odst. 7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Z: starosta MO Pardubice V 

T: 16. 3. 2021 

pro 8 (Vařecha, Vavrečková, Hájek, Netolický, Nadrchal, Janoš, Štastný, Studnička) – proti 4 

(Rejda, Randák, Štefková, Kňava) – zdrželi se 2 (Erban, Prusáková)  
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(návrh usnesení č. 03 – nebyl přijat) 

ZMO Pardubice V ukládá RMO Pardubice V podat návrh na vyznačení parkovacích stání 

v ul. kpt. Nálepky, Sokolovská a Artura Krause v souladu s platnou legislativou.  

Z: RMO Pardubice V 

T: 31.12.2021 

pro 3 (Vařecha, Vavrečková, Netolický) – proti 7 (Rejda, Kňava, Erban, Studnička, Randák, 

Štefková, Janoš) – zdrželi se 4 (Nadrchal, Šťastný, Hájek, Prusáková)  

  

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení:  

 

(usnesení č. 103/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti 

starosty od posledního jednání ZMO Pardubice V dne 16. 12. 2020. 

pro 14 – proti 0 – zdržel se 0  

2. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

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

výboru. Pan Ing. Vařecha se dotazuje na usnesení rady 170/2021 ze dne 4. 2. 2021, kdy rada 

schválila vklad nebytového prostoru do rozvojového fondu. Nyní obvod nebude mít možnost 

korigovat, kdo bude využívat tento prostor, navíc jde o rozpor se strategickým plánem rozvoje 

obvodu. Odpovídá Bc. Jan Nadrchal, nebytové prostory OMI MmP, městský obvod může dát 

pouze doporučení k využití, nemůžeme ale určit kdo tam bude. Informaci doplňuje Ing. Jiří 

Hájek – všichni starostové se vždy snažili, aby nebytové prostory byly převedeny do správy 

obvodů, bohužel se tak nestalo. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 

(usnesení č. 104/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu 

Kontrolního výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z 

evidence sledování: 155/2020 R–165/2020 R. 

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 – nehlasoval 1 (Netolický) 

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 diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 105/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu 

Kontrolního výboru ZMO Pardubice V a: 

1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 76/2020 Z, 88/2020 Z, 89/2020 Z, 

91–100/2020 Z,   

2. Ponechává v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 47/2019 

Z, 67/2020 Z, 76/2020 Z a 90/2020 Z. 
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pro 14 – proti 0 – zdržel se 0 

4. 

Kontrola smluvních vztahů (DPP, DPČ) 

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

výboru. Bez diskuse. 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 

(usnesení č. 106/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V. 

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 – nehlasoval 1 (Kňava) 

5. 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2020 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Bc. Petru Dufkovi, předsedovi komise pro strategii a 

rozvoj obvodu. Diskuse: 

Ing. Janoš se dotazuje, proč je navrženo vyřazení bodu 1/2 - na všech úrovních podporovat 

zařazení přestavby křižovatky Jana Palacha – Teplého – Pichlova do investičních priorit 

města s tím, že křižovatka bude řešena jako průjezdná všemi směry. Bezprostředně na to 

usilovat na všech úrovních o zařazení nákladů na výkup potřebných pozemků do finančního 

výhledu města – navrhuje změnu usnesení, aby tento bod nebyl vyřazen. Dále diskutují Ing. 

Filip Vařecha a Bc. Petr Dufek – vysvětlují si proces schvalování materiálu v komisi.  
  

Poté bylo hlasováno o usnesení, navrženém Ing. Janošem: 

 

(usnesení č. 107/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů 

Programu rozvoje MO Pardubice V za rok 2020 a:  

1. vyřazuje bod:  

2/14 ve znění: zveřejňovat ve zpravodaji termíny odvozu listí z dobrovolných 

brigád obyvatel jednotlivých domů a odvozy na požádání zajišťovat 

a  

2. doplňuje body: 

a) 2/10 ve znění: podporovat a vyhledávat příležitosti pro tvorbu „zelených střech“. 

Ať už při rekonstrukcích stávajících projektů, tak i nových staveb,  

b) 2/12 na znění: požadovat důraznější postih za znečišťování veřejných ploch 

obecně, jmenovitě pak především hřišť, zelených ploch, zakládání černých 

skládek, chodníků psími exkrementy a komunikací stavebními společnostmi, 

které realizují výstavbu na území obvodu  

c)  3/11 na znění: požadovat, aby součástí rozvoje oblasti Vápenky bylo nové řešení 

dopravní obslužnosti lokality (místo využití ul. Letecká, K Vápence a Pražská), 

aby nedošlo k dalšímu zahuštění provozu v sídlišti Dukla (zejména nákladními 

automobily), požadovat plné dokončení sjezdu z komunikace I/37 do průmyslové 

zóny Vápenka. 

pro 13 – proti 0 – zdržel se 1 (Rejda) 
 

6. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2020 
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Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního 

výboru. Bez diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 

(usnesení č. 108/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO 

Pardubice V k 31. 12. 2020 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí 

komentář k tomuto rozboru. 

pro 14 – proti 0 – zdržel se 0  
 

7. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

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

výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy. 

Diskuse: 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na čerpání rozpočtu na společenské akce, Ing. Marcela 

Kotyková odpovídá, že zatím nebylo nic čerpáno, dále Ing. Filipa Vařechu zajímá, jak se 

projeví propad DPH do rozpočtu obvodu, Ing. Marcela Kotyková odpovídá, že ve spolupráci 

s magistrátem se s propadem DPH kalkuluje, zatím ale nejsou konkrétní informace. Ing. 

Jaroslav Kňava doplňuje, že propad bude, je to finanční rezervou. 

Filip Šťastný se dotazuje na zrušení plánovaných akcí obvodu z důvodu pandemie, odpovídá 

pan starosta, v této věci dále diskutují Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Filip Vařecha, Ing. Petr 

Netolický, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan Randák.  

 

Ing. Petr Netolický poté navrhuje o kterém bylo hlasováno: 

 

(návrh usnesení č. 10 – nebyl přijat) 

ZMO Pardubice V navrhuje zrušit vzhledem k epidemii COVID veškeré přípravy na Májové 

slavnosti a ukládá starostovi MO, aby minimalizoval náklady na akci, která se neuskuteční. 

pro 3 (Netolický, Vařecha, Vavrečková) – proti 5 (Rejda, Prusáková, Štefková Studnička, 

Randák) – zdrželo se 6 (Hájek, Kňava, Nadrchal, Štastný, Erban, Janoš)  
 

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 109/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 

1. změny rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a schvaluje návrh 

1. změny rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 uvedené 

v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

pro 14 – proti 0 – zdržel se 0  

 

8. 

Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V za r. 2020 

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

výboru, bez diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 110/2021 Z) 



7 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V za r. 2020. 

pro 14 – proti 0 – zdržel se 0  

9. 

Navýšení členů finančního výborů 

Ing. Petr Netolický předložil návrh na navýšení počtu členů finančního výboru a jeho 

personálním doobsazení za Koalici pro Pardubice a KSČM. V diskusi vystoupil Ing. Jaroslav 

Kňava, Bc. Jan Nadrchal a Ing. Filip Vařecha, shodně konstatují, že každá strana nebo koalice 

v zastupitelstvu by měla mít svého zástupce ve finančním výboru. 

 

Poté bylo hlasováno o předloženém usnesení: 

 

(usnesení č. 111/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozšíření Finančního výboru 

ZMO Pardubice V ze 7 na 9 členů. 

Dvě strany, které ve finančním výboru nemají zastoupení, navrhují své dva kandidáty: 

Komunistická strana Čech a Moravy – paní Evu Studničkovou, 

Koalice pro Pardubice – paní Mgr. Lenku Hamerníkovou. 

pro 13 – proti 0 – zdržel se 1 (Randák) 

10. 

Diskuse 

Pan starosta otevírá diskusi.  

Ing. Jiří Hájek navrhuje online jednáni zastupitelstva. 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na hřiště Pod Vinicí, zdali tuto dětské hřiště zaplatí investor 

výstavby bytových domů, jaké kroky jsme v této věci učinili, pan starosta odpovídá, že 

v době, kdy tento projekt vznikal, nebyl ve funkci a dodatečně investor nic platit nechce. 

Nicméně domluvil, že firma zaplatí cyklostezku.  

Anna Gudrun Vavrečková se dotazuje, zda obvod využívá granty na výsadbu zeleně, 

odpovídá Bc. Monika Klátilová – je velký problém umístit náhradní výsadby z důvodu 

inženýrských sítí, informaci doplňuje Bc. Jan Nadrchal, že o možnostech grantu ví, ale je 

možné využívat na jedno IČ, které je pro město i městské obvody, tzn. čerpat se může pouze 

1x ročně.  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na projekt „Zóna 30“ na Višňovce, pan starosta odpovídá, že je 

zatím pozastaven. 

Pavel Studnička se dotazuje, zda opravené sportoviště v Raisově ulici bude otevřené i pro 

veřejnost – pan starosta odpovídá, že je to hřiště pro veřejnost, takže bude.  

 

IV. 

Závěr 

Jednání zastupitelstva bylo v 19:45 hod. ukončeno. 

 

Pardubice 10. 3. 2021 

 

Ověřovatelé:            ...........................................                     ...............................................                  

                                      Evžen Erban                     Ing. Petr Netolický      

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       
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