
Městský obvod – statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice V 
 

 
 
 

 

Usnesení a zápis 
 

z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 
 

které se konalo dne 22. září 2021 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, Bc. Petra Prusáková, Karolina Štefková, Ing. Jiří Janoš, Ing. Petr Netolický, Ing. Jiří 

Hájek, Anna Gudrun Vavrečková, Ing. Milan Randák. 

 

Omluven: Pavel Studnička, Petr Hemský 

 

Hosté: Leoš Dorazil, velitel MPP 

 

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., jmenoval návrhovou komisi Ing. Jiřího 

Hájka, Evžena Erbana a Karolinu Štefkovou, ověřovatele zápisu Annu Gudrun Vavrečkovou a Bc. 

Petru Prusákovou, zapisovatelkou jednání Zuzanu Sieglovou, konstatoval, že je přítomných 13 čle-

nů 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 vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na chod ÚMO Pardubice 

V za období 4 Q 2020 – 3 Q 2021 

5. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2021 

6. Informace o schválení účetní závěrky za r. 2020 sestavené k 31. 12. 2020 

7. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

8. Revize obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, o veřejném pořádku 

9. Diskuse 

 

Z důvodu přítomnosti velitele MPP Leoše Dorazila pan starosta předkládá návrh na změnu pořadí 

předložených zpráv – zpráva č. 8 bude projednána jako první před zprávou č. 1  

Pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

 



 

III. 

Projednání předložených materiálů 

 

8. 

Revize obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, o veřejném pořádku 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předkladateli zprávy.  

Diskuse: 

Ing. Filip Vařecha předložil v návaznosti na minulé jednání zprávu ohledně revize obecně závazné 

vyhlášky, jelikož momentální stav je z jeho pohledu nevyhovující. Nevidí důvod, proč by občané 

spolu s přáteli nemohli konzumovat alkohol na lavičce či v parku. Slušní občané se nemají čeho 

obávat. Z tohoto důvodu předložil dílčí revizi, která upravuje lokalitu, která je omezená na plochy. 

Ploch je méně a hlavní východiskem je, aby vyhláška vyjadřovala, k čemu je určena. Navrhovaná 

místa jsou v okolí škol, školek, dětských hřišť a místa s výšeným počtem osob (náměstí atd.). Pan 

starosta k tomu tématu zahajuje diskusi a předává slovo veliteli MP panu Leoši Dorazilovi. Ten 

zmiňuje situaci na MO Pardubice III, kde dříve působil a kde se osvědčil plošný zákaz konzumace 

na území obvodu, jelikož se tam shlukovali cizinci. Plošná vyhláška je preventivní a účinný nástroj. 

Předkládá zastupitelům statistiku, kdy od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 bylo celkem zajištěno 56 osob, 

které tuto vyhlášku porušily, a to se jedná pouze o měsíce květen, červen, červenec, srpen, jelikož v 

dřívějších měsících platila koronavirová opatření. Dále překládá zastupitelům znepokojující foto-

grafie občanů, kteří tuto vyhlášku porušili a mapu s označenými místy, kde tato porušení vyhlášky 

nastala. Panu veliteli se jeví plošný zákaz na Dukle jako velice dobrý nástroj k řešení. Odmítá i při-

pomínku, že MPP selektuje občany, kteří poruší vyhlášku, nechápe, co je tím míněno. Zákon o 

obecní policii je postaven tak, že strážník se na místě rozhodne, jak bude dál postupovat a vyhodno-

tí si situaci - má několik možností, konkrétní přestupek může vyřešit např. domluvou nebo správ-

ním řízením, ale je to na strážníkově zvážení. Pan starosta upozorňuje, že předloženou zprávu o 

revizi nepodpoří, je to pro něj krok zpátky. Tak jak je to momentálně nastavené, je to nejlepší řešení 

a dobrý nástroj pro MPP. Ing. Jiří Janoš souhlasí se starostou, když se dívá na předloženou mapu 

tak by zákaz rozšířil i na část Jesničánky, kde by měl být taktéž zákaz konzumace alkoholu. Ing. 

Petr Netolický souhlasí s rozšířením (nyní pouze Dukla a Višňovka), ale momentální stav mu přijde 

nesystematický, a proto podpoří předložený návrh Ing. Filipa Vařechy, kde se domnívá, že předlo-

žená revize je lepší. Ing. Milan Randák upozorňuje, že náš obvod má největší počet ZŠ, MŠ a azy-

lových domů (pouze v našem obvodě je obvodní lékař pro bezdomovce), a to si musíme uvědomo-

vat, a také na to přihlížet. Znepokojující situace v podvečer v lesoparku nebo ráno na zástavce u 

náměstí. Dukelských hrdinů - vzrůstající vandalismus.  Je jasně proti uvolňování. Ing. Filip Vařecha 

reaguje, že nenavrhuje zrušení, pouze navrhuje, aby vyhláška měla hlavu a patu, a aby byly chráně-

né lokality (MŠ a ZŠ). Ing. Filip Vařecha se dotazuje pana velitele – jak se strážník rozhodne (ob-

čan nebo recidivista) konzumuje alkohol na lavičce, tak na jakém základě se strážník rozhodne 

(vzhled, jméno). Pan velitel odpovídá – pokud se dotazuje na bezdomovce, tak ano, tyto přestupky 

jsou nevymahatelné, ale řeší se. Z těch 56 řešených osob bylo pouze 8 bezdomovců, 16 cizinců a 32 

ostatní. Když k přestupku doje, tak buď upozorníme, nebo strážník udělí pokutu ve výši 100 Kč, 1 

000 Kč, jedenkrát 5 000 Kč. Horní hranice je 10.000 Kč - ta ale nebyla nikdy použita. Dále odpoví-

dá, že opravdu záleží na strážníkovi jak se rozhodně, záleží, zdali je např. prostor pod občanem zne-

čištěn, jak se chová, jak komunikuje, je spousta dalších okolností. Ing. Filip Vařecha se dotazuje, 

jakým způsobem fungují na MO Pardubice II statistiky o činnosti MPP. Pan velitel odpovídá, že to 

není otázka na jeho, ale na velitele z Polabin. Dále se Ing. Filip Vařecha zajímá o okolí restaurace 

Derby, kde věčně někdo posedává, ale nikdy tam neviděl MP. Ing. Jiří Hájek - nemáme dostatečné 

informace, postupně se je dozvídáme - Ing. Filip Vařecha se jako předkladatel zprávy dotazuje na 

něco, co nyní zjišťujeme. Za prvé – ano, na našem obvodě máme celkem 9 azylových a příspěvko-

vých organizací, které se starají o nepřizpůsobivé občany tzn. že do našeho obvodu se shlukují. Na-

še vyhláška nediskriminuje nikoho. Přiklání se k teoretické revizi, ale musí být dotažená a promyš-

lená až do konce (místa která jsou kritická – okolí azylových domů). Domnívá se, že předložená 



zpráva je nedotažená. Za Ing. Jiřího Hájka by se do revize měl stáhnout celý obvod. Pan starosta 

reaguje, když porovná mapy s předloženou mapou od pana velitele, tak nejvíce se občané popíjející 

alkohol shlukují na Zborovském nám. Dále informuje, že byl na jednání na magistrátě 

s provozovateli barů a restaurací na Pernštýnském náměstí, ohledně zmedializované kauzy nebez-

pečné partičky mladistvých – ale tato kauza je pouze zmedializovaná, největší problém je v našem 

obvodě. V Pardubicích jsou 2 části kritické – vnitroblok ul. Čihákova a kasárna (Zborovské nám). 

Pan starosta by zachoval stav současný a rozšířil by ho o další (lesopark, S. K. Neumanna atd.) Bc. 

Jan Nadrchal souhlasí s plošným rozšířením, aby právě nebyl někdo diskriminován a zmiňuje oblas-

ti o které by se měl zákaz rozšířit.  

Pan Janeba (veřejnost) se dotazuje na nově vybudovaném grilovišti bude grilovat a bude chtít požít 

pivo, ale když přijede MP, tak dostane pokutu? Pan starosta odpovídá, že griloviště Pod Vinicí není 

ve vyhlášce – tudíž by nemohl dostat pokutu za porušení vyhlášky. Ing. Jiří Hájek doplňuje, že úpl-

ný plošný zákaz se mu nelíbí, ale také se mu nelíbí předložený materiál o revizi. Bc. Jan Nadrchal 

se dotazuje pana předkladatele, zdali se nějaký občan cítí diskriminován touto vyhláškou. Filip 

Šťastný – máme plošný zákaz, a když se vyjmou některé oblasti, tak právě dojde k tomu, že v těch 

vyjmutých oblastech se budou shlukovat lidé. Ing. Petr Netolický se dotazuje, jestli je ještě nějaký 

jiný institut, který by postihl tyto neduhy – pan tajemník odpovídá, že nikoliv. Ing. Jaroslav Kňava 

navrhuje stáhnutí zprávy a do dalšího jednání zastupitelstva ji pořádně připravit. Ing. Filip Vařecha 

klidně stáhne zprávu, ale pokud se všichni sejdou a doladí tuto revizi. Dále v této věci diskutují – 

pan Janeba, Ing. Milan Randák, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Petr Netolický, Bc. Jan Nadrchal, Leoš 

Dorazil, pan starosta a pan tajemník. 

Závěrem Ing. Filip Vařecha svoji zprávu stahuje 

 

1. 

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

Petice – Revize projektu „revitalizace vnitrobloku H“ 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: 

Ing. Jiří Hájek se dotazuje: 

9.7. Dražkovice - herní prvky pro děti, dopravní značení - občané z Dražkovic by se rádi vyjádřili 

k umístění herním prvkům, zdali by to bylo možné. Odpovídá pan starosta - není problém, ale jeli-

kož jsou možná pouze 2 místa na městských pozemcích, tak moc možností jiných nejsou, ale jsme 

tomuto jednání otevření. Pan starosta žádá o zaslání podnětů. 

22.8. jednání ,,driftování“ Vinice – zážitkové jízdy a jejich řešení – stížnosti na hluk – pan starosta 

obdržel stížnosti na driftování v dané lokalitě. Firma vlastnící pozemky v dané lokalitě, pronajímala 

lokalitu firmě, která provozovala zážitkové jízdy - driftování, bohužel driftovací auta jezdila od 

brzkého rána až večera. Na základě tohoto volal firmě Black Bird (vlastník pozemku) – závěr, firma 

Black Bird ukončila smlouvu s firmy provozující zážitkové jízdy. 

1.9. kancelář primátora – jednání rozvoj a budoucnost SmP Dražkovice areál – pan starosta odpoví-

dá - jednání se zástupci města, svolané na základě požáru v překladišti v Dražkovicích, kde se roz-

vedla debata, co bude s areálem dále, jelikož je plánován obchvat. Ing. Jiří Hájek se dotazuje na 

závěr z tohoto jednání. Odpovídá pan starosta, že v současné době překladiště není v trase obchvatu, 

jelikož jsme obdrželi negativní stanovisko od vojenské správy letiště (plánuje se nová trasa) Více 

detailů nemá. 

7.9. jednání SK EKO – koordinace rekonstrukce ul. Na Záboří – pan starosta odpovídá – je vypra-

covaný projekt rekonstrukce ulice, aby se počítalo s možnou budoucí výstavbou. Firma akci koor-

dinuje s Vakem, termín předpokládané realizace v roce 2023.  

10.9. Dopravně-urbanistická studie Lokalita S.K. Neumanna včetně souvisejících komunikací – 

první setkání pracovní skupiny – pan starosta odpovídá, že dal za úkol vypracovat panu náměstku 

Ing. Petru Kvašovi dopravně urbanistickou studii – S. K. Neumanna a přilehlých ulic (návaznost na 

výstavbu, obchvat, kasárna). 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje: 



Herní prvky v Dražkovicích – jedná o jiná vytipovaná místa mino stávajícího DH na pozemku SK 

Dražkovice, žádá o zaslání vytipovaných míst. Reaguje Karolina Štefková (předsedkyně místní ko-

mise Dražkovice) – dne 21.9. proběhlo jednání s úředníky MO Pardubice V, kde obešli vytipovaná 

místa, a nyní úřednice zjišťují, zdali na vytipovaných místech můžou být zrealizované herní prvky 

(miniparčík u č.p. 51). Dále Ing. Filip Vařecha žádá o zaslání výstupů z pracovní skupiny. 

31.8. zásilkovna – řešení boxů a jejich umístění na území našeho obvodu – odpovídá Bc. Monika 

Klátilová (vedoucí OIS) – z tohoto jednání vzešel výstup – jednání se zástupci. Zástupce měl vyti-

povaná místa, ale některá místa nejsou ve vlastnictví města. Zatím není nic konkrétního dojednáno. 

Může zaslat prozatím to, na čem se domluvili (prostor u pošty v Dražkovicích). 

Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje na závěr ohledně griloviště v Jesničánkách, kde se občané z této 

lokality měli vyjádřit do 10. 9. Pan starosta odpovídá, že občané nemají zájem o realizaci v dané 

lokalitě (15 negativních a 3 pozitivní odpovědi).  

Ing. Milan Randák se dotazuje: 

2.9. porada MPP – co, bylo předmětem této porady (vandalismus, vyhláška o konzumaci) – starosta 

odpovídá, že po covidové době jsme se navrátili k pravidelným schůzkám s MPP a dalšími (společ-

né akce, výjimečné, prevence).  

Dále se dotazuje na akce na 11.9 - Pohádková cesta a slavnosti – samé pozitivní reakce.   

Anna Gudrun Vavrečková se dotazuje: 

17.8. Malované mapy – prezentace firmy – pan starosta odpovídá, setkání se zástupci firmy, kteří 

vydávají malované mapy (upozornění na krásná místa) - malované mapy na cyklostezky 

v pardubickém kraji. V minulém volební období jsme realizovali tyto mapy – obdrželi školy a škol-

ky a další. Zástupkyni firmy odkázal na město, jelikož náš obvod tolik cyklostezek nemá, aby se 

mapa cyklostezek namalovala komplexně. Následovalo jednání na magistrátu, netuší, jak dopadlo. 

Dále se dotazuje na útulek – pan starosta odpovídá, že souhrnná zpráva bude předložena zastupitel-

stvu města až v říjnu. 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na areál kasárnen (T.G. Masaryka) – odpovídá starosta, že stav je 

stále neměnný, informace doplňuje Bc. Jan Nadrchal. 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

 

(usnesení č. 123/2021 Z) 

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

ního jednání ZMO Pardubice V dne 10. 3. 2021. 

Pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

 

2. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

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

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

  

(usnesení č. 124/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 194/2021 R – 

208/2021 R. 

Pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

3. 

Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení 

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

Bez diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 



 

(usnesení č. 125/2021 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, zdrželo se 0 

4. 

Kontrola vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na  

chod ÚMO Pardubice V za období 4 Q 2020 – 3 Q 2021 

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

diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 126/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZMO 

Pardubice V. 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 
 

5. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2021 

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

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 127/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 

8. 2021 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

  

6. 

Informace o schválení účetní závěrky za r. 2020 sestavené k 31. 12. 2020 

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

který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy. Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení: 

 

(usnesení č. 128/2021 Z) 

1 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že Zastupitelstvo města Pardu-

bic schválilo na svém jednání dne 24. 6. 2021 účetní závěrku statutárního města Pardubic za 

rok 2020 včetně městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2020. 

Pro 14, proti 0, zdrželo se  

 

7. 

Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

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

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na rozpočtové patření č. 17 – navýšení částky na vánoční strom, pan 

starosta vysvětluje, že minulý rok jsme dostali strom od občanů z našeho obvodu zdarma, bohužel 

tento rok se tak nestalo a museli jsme sehnat vlastní. Cenu ovlivňuje odkud se strom doveze.  



Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje na dřevěné postavičky (betlém). Odpovídá Ing. Jiří Janoš - mi-

nulý rok byl technický problém s podstavcem a tudíž jsme se nevešli do rozpočtu, a proto se platí až 

tento rok.  

Dále se pan Ing. Vařecha dotazuje na rozpočtové opatření 22, z jakého důvodu se přesouvá 300 tis., 

když v minulých letech se skoro vůbec z této položky nečerpalo. Pan starosta odpovídá, informace 

doplní Jan Brožek z OIS. Ing. Filip Vařecha se domnívá, že takový přesun je extrémně přestřelený. 

Do diskuze vstupuje Ing. Kňava. Bc. Jan Nadrchal upozorňuje, že takového přesunu se nemusíme 

obávat, jelikož máme platné usnesení, že musíme být informování o tom, co se bude realizovat.  

Ing. Petr Netolický se dotazuje na rozpočtové opatření č. 21 (stavební úpravy komunikace Do Za-

hrádek) – pan starosta odpovídá, že příští rok se bude realizovat, informaci doplňuje Ing. Kotyková 

(vedoucí EO) 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

 

(usnesení č. 129/2021 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 3. změny rozpoč-

tu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a schvaluje návrh 3. změny rozpočtu na r. 2021 

a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uve-

dená v komentáři k návrhu. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Filip Vařecha, Anna Gudrun Vavrečková) 

 

9. 

Diskuse 

Pan starosta otevírá diskusi. 

Ing. Filip Vařecha je nespokojený s předloženými materiály finančnímu výboru a požaduje, aby do 

budoucna materiály byly dostatečně prezentovány. Reaguje pan starosta, každý politický subjekt má 

svého zástupce ve výboru, a spíše by piráti měli uvažovat o změně zástupce, protože za tu dobu, co 

je starostou (7 let), je to poprvé, kdy je někdo nespokojený s předloženými materiály. Dále pan sta-

rosta upozorňuje, zdali jsou si vědomi, že pokud se piráti zdrží, tak tím pádem nepodpoří např. svoz 

komunálního odpadu, dětské hřiště, prostě žádné investice v našem obvod.  

Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje na jednání ohledně ul. Do Zahrádek. Pan tajemník odpovídá, že 

proběhlo jednání s Ing. Kutílkem, panem Brožkem a policií, na kterém se dohodli i na změnách 

v projektu.  

Ing. Jiří Hájek má atypickou připomínku, členka místní komise Dražkovice paní Alice Paurová pro-

jednávala s občany, zdali by byla možnost vytvoření volného prostoru např. při venčení psů či spor-

tování (Dražkovice – Nemošice), musela by se vytvořit cesta (na polní cesty jsou dotační tituly – 

vrácení polních cest, kde původně byly), a zdali by bylo možné zahájit jednání s majiteli pozemků, 

jedná se o cca 200 m. Předběžně vlastník pozemku souhlasí s prodejem za symbolickou cenu. Pan 

starosta odpovídá, že polní cesta by se napojila na zadní část Dražkovic s propojením do Nemošic. 

Pozemky jsou soukromé, i na území dvou městských obvodů. Musí se to udělat tak, aby to prospí-

valo krajině (širší, stromy, odvodnění a atd.) Paní Alici Paurovou pan starosta odkázal na Bc. Jana 

Nadrchala, také ji informoval, že se musí nejprve projednat s MO Pardubice IV (kvůli financování), 

pokud se nedomluvíme, tak by to muselo financovat pouze město. Alice Paurová se zamyslí, pro-

jedná s kolegy, a ozve se. Ing. Jiří Hájek se dotazuje, zdali vůbec můžeme tyto pozemky propojit. 

Pan starosta odpovídá, že prvotně musí vyřešit město, aby se pozemky staly městskými pozemky. 

K tématu se vyjadřuje Bc. Jan Nadrchal.  

Ing. Jaroslav Kňava objasňuje tvorbu rozpočtu, upozorňuje, že bychom si měli uvědomovat, že roz-

počet je živý materiál a neustále se mění. Dále se k tématu vyjadřuje Ing. Petr Netolický, Ing. Filip 

Vařecha – žádá pouze o doprovodné informace, Ing. Jaroslav Kňava a pan starosta.  

Anna Gudrun Vavrečková se dotazuje na knihovnu (SVJ – výlohy) – odpovídá pan tajemník, že na 

finančním výboru pouze podal informaci, že SVJ přišlo s požadavkem, že všechny výlohy v domě 



budou stát 1,5 mil. a SVJ na to nemá finance, a z toho důvodu nás požádalo, zdali MO Pardubice 

V nemohl proplatit tyto výlohy (výlohy a vchod). Pan tajemník reagoval, že MO Pardubice V dělá 

pouze vnitřek knihovny, nikoli obal budovy. Vchod a výloha jsou starost SVJ. Budeme mít novou 

knihovnu, ale nebudeme mít prozatím novou výlohu a ani vchod, jelikož SVJ nemá dostatek financí 

a realizace proběhne nejdříve až v záři 2022. Ale toto byla pouze informace o knihovně nikoli před-

ložený materiál.  

Ing. Milan Randák se dotazuje na trvalé a skutečné bydliště Ing. Jiřího Hájka, jak to vidí z hlediska 

morálky, pokud je pravda, že nebydlí na území obvodu. Ing. Jiří Hájek odpovídá, že z hlediska zá-

kona nic neporušuje, neboť trvalý pobyt má stále na území obvodu, má mandát od občanů obvodu 

as hájí jejich zájmy. Ing. Milan Randák se opakovaně dotazuje, zda Ing. Jiří Hájek bydlí na území 

obvodu, Ing. Jiří Hájek odpovídá, že to není podstatné. 

 

IV. 

Závěr 

Jednání zastupitelstva bylo v 19:15 hod. ukončeno. 

 

 

Pardubice 22. 9. 2021 

 

 

 

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

                                 Anna Gudrun Vavrečková           Bc. Petra Prusáková      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


