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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

ze XIV. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 14.06.2021 od 17:00 hodin  

v sále objektu Opočínek č. p. 53 
 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Milan Hromádko, Martin 

Vencl, Mgr. Martin Kratochvíl, Ing. Helena Dvořáčková, Daniel Křivka, Ing. Jiří 

Doležal, CSc., Miroslav Jirsa,  

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

 

 

Omluven: Robert Klčo, Jiří Chmelík, Ing. Ondřej Karas, Michael Schneider, Ing. Tomáš 

Pelikán 

 

 

Zasedání zahájil pan PhDr. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

PhDr. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Daniel Křivka 

 

Hlasování: 9 pro 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Milan Hromádko, Ing. Jiří Doležal, CSc. 

 

Hlasování 9 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Miroslav Jirsa, Martin Vencl 

 

Zapisovatelem byl určen: 

Hana Holasová 
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Starosta konstatoval, že zápis z XIII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení 

vyvěšena na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování: 9 pro 

 

p. Pešek příchod 17:08 hodin 

 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce. 

Navržený program byl schválen. 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od posledního řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – předkladatel 

Robert Klčo 

3. Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2020 - předkladatel Jiří Doležal 

4. II. a III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021- předkladatel Jiří Doležal 

5. Úprava Zásad pro poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na stavby 

kanalizačních přípojek k nemovitostem na území obce Opočínek a Lány na Důlku – 

předkladatel Petr Králíček 

6. Diskuse, beseda s občany  

 

Hlasování: 10 pro 

 

 

Zápis ze zasedání: 

 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od třináctého řádného 

zasedání ZMO Pardubice VI  

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava: 

p. Dvořáčková: 

- dotazuje se o jakou přístavbu v Popkovicích se jedná, která nebyla schválena RMO 

Pardubice VI 

Starosta: 

- jedná se o přístavbu domu v ulici V Uličce, přístavba domu na několik bytových jednotek 

p. Kratochvíl: 

- dotazuje se, jaká je pravděpodobnost, že stavba nebude realizována 

Starosta: 

-   obvod své nesouhlasné stanovisko vydal, další řešení je již v kompetenci stavebního úřadu  

 

 

 



3 

 

p. Kratochvíl: 

-  na jakých pozicích byl ukončen pracovní poměr dvou zaměstnanců ÚMO Pardubice VI 

Starosta: 

- pracovník pracovní čety, referent státní správy a samosprávy 

 

Usnesení Z2021-90: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí              

 

Hlasování: 10 pro 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 

Starosta seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2021-91: 

       Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze 

svých schůzí, 

b) vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2021-86    Z2021-87    Z2021-88 

Z2021-89  

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

                Z2016-99 Z2019-43 
  

Hlasování:10 pro 

 

Bod programu č. 3:  

Závěrečný účet – hospodaření MO Pardubice VI za rok 2020 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2021-92: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí předloženou zprávu Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu 

Pardubice VI za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Statutárního města Pardubic za rok 2020 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

b) bere na vědomí výsledek uvedený ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

Statutárního města Pardubic za rok 2020, 

c) souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice VI bez výhrad. 

 

Hlasování:10 pro 
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Bod programu č. 4:  

II. a III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021 

p. Doležal, předseda FV, uvedl tento bod programu 

 

Starosta: 

- informuje o zařazení akcí do rozpočtu s vazbou na VAK 

- komentuje úpravu rozpočtu u akce Popkovická kaplička – bude realizováno celé najednou   

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2021-93:  

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021  

ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

b) schvaluje III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2021 ve znění přílohy č. 2 

tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování:10 pro 

 

 

 

Bod programu č. 5:  

Úprava Zásad pro poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na stavby 

kanalizačních přípojek k nemovitostem na území obce Opočínek a Lány na Důlku 

Starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu. 

 

Bez rozpravy 

 

 

Usnesení Z2021-94: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje úpravu Zásad pro poskytnutí daru z rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice VI na stavby kanalizačních přípojek k nemovitostem na území 

obce Opočínek a Lány na Důlku v článku 3 odstavec 2.  

 

Hlasování: 10 pro 
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Bod programu č. 6: 

Diskuse, beseda s občany 

Rozprava: 

Občan: 

- poukazuje na znečištění komunikace u finských domků během výstavby kanalizace. Je zde 

velká prašnost, hluk, za deště bláto, během dne projíždí několik nákladních aut. Dotazuje se, 

zda toto místo je určeno pouze pro výstavbu kanalizace v Opočínku nebo i pro jinou stavbu 

v Mělicích. 

 Starosta: 

 – zjistíme informace u zhotovitele, není nám známo, že by deponie sloužila i pro stavbu  

v Mělicích. Projednáme se zhotovitelem častější čištění komunikací. V případě problémů se 

stavbou je možno se vždy obrátit na náš úřad.  

Občan: 

-  jak dlouho bude v této ulici mezideponie 

Starosta: 

- mezideponie zde bude pravděpodobně do konce stavby. Na posledním jednání 

bylo primátorem Pardubic slíbeno, že budou finanční prostředky pro „modrou“ trasu navrženy 

do rozpočtu města Pardubice na rok 2022. Mezideponie zde bude sloužit pravděpodobně i  

po dobu budování této trasy. Stav komunikace budeme monitorovat a řešit se zhotovitelem 

Občan: 

– dotaz, zda se bude řešit návrh na změnu územního plánu na louce u Bylanky  

p. Dvořáčková: 

 – nebude, v územním plánu nebude žádná změna 

Starosta: 

 – na veřejném projednání se může každý vyjádřit 

p. Jirsa: 

 – dotazuje se na změnu podávání informace o plánovaných odstávkách elektřiny. ČEZ již 

občany neinformuje  

Starosta: 

 – ČEZ přešel na jiný proces sdělení. ÚMO vše zveřejňuje na webových stránkách, vývěskách 

a zatím roznáší i do schránek jednotlivých č.p. Nelze stoprocentně suplovat informovanost  

ze strany ČEZu. V červnovém zpravodaji bude uvedena informace o této změně. 

p. Socha: 

 – silnice na Opočínek je ve velmi špatném stavu  

Starosta: 

 – několikrát jsme kontaktovali SUS Pardubice, tyto podněty stále řešíme a připomínáme. Opět 

se na ně obrátíme. 
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Dále byla mezi zastupiteli diskutována lokalita louky za Bylankou u cyklostezky.  

V diskusi vystoupili p. Kratochvíl, p. Starosta, p. Pešek, p. Vencl, p. Dvořáčková. 

 

 

p. Hromádko: 

 – navrhuje ukončení diskuse. 

 

 Hlasování o ukončení diskuse 

 (8pro) 

(1proti, p. Kratochvíl) 

(1zdržel se, p. Dvořáčková) 

 

 

Starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval přítomným za 

účast, pozval je na XV. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat v pondělí 

13.09.2021 v sále objektu Opočínek č. p. 53 a ukončil zasedání v 18:17 hod. 
 

 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 21.06.2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Miroslav Jirsa v.r. 

dne: 23.06.2021 

 

 

Martin Vencl v.r. 

dne: 23.06.2021 

 

 

 

 

dne: 24.06.2021                                      PhDr. Petr Králíček v.r.  

              starosta MO Pardubice VI 

 

 

 

 


