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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z XVIII. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 24. září 2018 od 18:00 hodin  

v sále TJ PARAMO Pardubice 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Ing. Kateřina Bürgerová, Milan Hromádko, Zdeněk Pešek, 

Ing. Miroslav Rubeš CSc., Ing. František Socha, Ph.D., Ing. Tomáš Pelikán, 

Ing. Věra Laurynová, Jiří Chmelík, Ing. Jiří Doležal CSc. (příchod 19:13), David 

Kopa (příchod 18:17), Mgr. Olga Sodomková, Daniel Křivka 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Mgr. Olga Remešová, referentka OSSK ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OSSK ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Martin Janura, Miroslav Jirsa 

 

Neomluven: 

 

Host:  

 

Zasedání zahájil pan Bc. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 18:00 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: 

Bc. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko 

 

Hlasování: 11 pro 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Ing. Miroslav Rubeš, CSc., Ing. Kateřina Bürgerová 

 

Hlasování: 11 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Mgr. Olga Sodomková, Zdeněk Pešek 

 

Zapisovatelkou byla určena: 

Mgr. Olga Remešová 
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Starosta konstatoval, že zápis z XVI. řádného a zápis z XVII. mimořádného zasedání 

ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení vyvěšeno na úřední desce. 

 

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

Bürgerová navrhla doplnit program o bod programu č. 8 „Usnesení Rady R2016-678 a) ze dne 

18.11.2016.“ Starosta navrhl předřadit tento bod před bod č. 7 „Diskuse, beseda s občany.“ 

 

Paní Bürgerová okomentovala důvod předložení bodu programu. 

 

Takto navržený program byl schválen.  

 

1. Informativní zpráva – Lávka přes Labe - předkladatel Petr Králíček 

2. Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za roky 2015 – 2018 – 

předkladatel Petr Králíček  

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

předkladatel Milan Hromádko 

4. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2018 - předkladatel Jiří 

Doležal 

5. V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 - předkladatel Jiří Doležal  

6. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od XVI. zasedání 

ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

7. Diskuse, beseda s občany  

8. Usnesení Rady R2016-678 a) ze dne 18.11.2016 – předkladatelka Kateřina Bürgerová 
 

Hlasování: 11 pro 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1:  

1. Informativní zpráva – Lávka přes Labe  

p. starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu a seznámil s ním přítomné zastupitele. 

 

Rozprava: 

 

p. Starosta: 

- jedná se o další etapu Labské cyklostezky. Lávku navážeme na letos vybudovanou cyklostezku 

končící u rosického mostu. Na přípravě této investiční akce pracujeme od roku 2016. Pozemky 

soukromích vlastníků máme vypořádány. Akce je připravena, že v druhé polovině roku 2019 

bude možné tuto investici realizovat.  

 

p. Hromádko: 

- ptá se na stav Labské cyklotrasy směrem do Kladrub. 

 

p. Starosta: 

- do Kladrub nevíme, ale proběhlo jednání o cyklostezce přes Lány na Důlku a Opočínek (v obci 

Pardubice) směrem do Přelouče s p. náměstkyní Dvořáčkovou a předsedkyní svazku obcí paní 

Burešovou, která poukázala na nedostatek finančních prostředků a dodala, že neprobíhá takřka 

žádná další příprava.  

 

p. Chmelík: 

- ptá se na aktuální stav mostu přes Labe směrem ze Svítkova do Rosic nad Labem. 
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p. Jílek:  

- podává bližší informace o stavu mostu a jeho konstrukci. Správa mostu spadá do kompetence 

Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic. 

 

p. Pešek: 

- určitě OD MmP provádí pravidelné kontroly mostu, ale jde o nouzové řešení. Most nelze zavřít 

z toho důvodu, že by došlo k výrazným komplikacím v dopravě. Z toho důvodu je nutné 

vybudovat novou lávku, která nenaruší statiku stávajícího mostu.  

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-149: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování: 11 pro  

 

Bod programu č. 2: 

2. Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za roky 2015 – 2018 

p. starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu a seznámil s ním přítomné zastupitele. Podal 

podrobné informace o aktuálním stavu každé z investičních akcí. 

 

p. David Kopa  - příchod v 18:17 

 

Rozprava: 

 

p. Bürgerová: 

- má připomínky k fungování Komise pro rozvoj obvodu, dopravu a životní prostředí, v komisi 

se neprojednávaly důležité věci, např. neproběhlo jednání ohledně spalovny nebezpečného 

odpadu.  

 

p. Rubeš: 

- ptá se využívání fotopastí. 

 

p. Starosta: 

- fotopasti jsou instalovány na několika místech v obvodě. Výstupy z nich většinou nelze využít, 

protože jsou z brzkých ranních či nočních hodin a pachatele nelze podle nich identifikovat. 

U garáží v Popkovicích došlo i k rozbití zařízení a krádeži paměťové karty.  

 

p. Rubeš: 

- ptá se na řešení vyvážení odpadů občany do oblasti za „myší dírou“ a na propojení ulic 

Habřinská a K Pašti, neprůjezdnost se mu nezdá jako nejšťastnější řešení a na to v čem spočívá 

zákaz parkování kamionů v obvodě. 

- dále považuje za chybu, že není chodník od zastávky Svítkov les směrem do Svítkova. 

 

p. Starosta: 

- celý Svítkov a Popkovice jsou v zóně zákazu stání pro nákladní vozidla. 

- vzhledem k nízkému počtu uživatelů zastávky akce byla vyřazena z další přípravy. 

 

p. Jílek: 

- doplňuje informace - v čem zóna zákazu stání spočívá. 
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p. Bürgerová: 

- dotazuje se na parkování nákladních vozů před Zlatou přilbou. 

 

p. Jílek: 

- neporušují zákaz parkování na silnici, ale stání na zeleni. 

 

p. Rubeš: 

- ptá se na provádění kontrol a kdo je má provádět. 

 

p. Bürgerová: 

- z Přerovské ulice místní často volají policii, která ale situaci neřeší. 

- ptá se na možnost rozšíření chodníků k Panasonicu pro cyklisty. 

 

p. Jílek: 

- rozšíření není možné z toho důvodu, že pozemky, do kterých by v případě rozšíření bylo nutné 

zasáhnout, patří soukromým vlastníkům. 

 

p. Hromádko: 

- ptá se na průjezdnost ulice Habřinská. 

 

p. Starosta: 

- předminulé ZMO průjezd nepovolilo, nyní se průjezdnost ulice neřešila. Může se průjezdnost 

řešit v rámci rekonstrukce ulice K Pašti.  

 

p. Hromádko: 

- dotazuje se na stav komunikace v Lánech na Důlku Krchleby. 

 

p. Starosta: 

- tuto akci jsme připravovali pět let, v příštím týdnu by měly být zahájeny stavební práce. 

 

Občan: 

- jak se obvod podílí na rekonstrukci komunikace z Lánů na Důlku na Kokešov. 

 

p. Starosta: 

- městský obvod se podílí částkou 801,00 tis., jde o výměnu povrchu. 

 

p. Laurynová: 

- ptá se na položku z rozpočtu, ze které dochází k čerpání. 

 

p. Starosta 

- z položky schválené v rozpočtu Opravy krytů komunikací. Po domluvě se SÚS Pardubického 

kraje po uzavírce mostu v Opočínku opravují oni úsek od přejezdu po I/2 a my od obce 

po přejezd. 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-150: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI souhlasí s hodnocením Programu rozvoje MO Pardubice VI 

za roky 2015-2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 11  pro  

   1 zdržel se (p. Rubeš) 
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Bod programu č. 3: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI  

p. Hromádko, předseda KV ZMO Pardubice VI, seznámil přítomné s jednáním KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-151: 

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.: 

     Z2018-142  Z2018-143   Z2018-144  

     Z2018-145  Z2018-146  Z2018-147  

     Z2018-148       

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

    Z2016-99            Z2016-103  Z2017-115 

    Z2018-140             Z2018-141   

 

Hlasování: 12  pro  

 

p. Milan Hromádko – odchod v 18:56 

 

Bod programu č. 4: 

4. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2018 

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

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-152: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí informativní zprávu Pololetní vyhodnocení 

hospodaření MO Pardubice VI v roce 2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 11 pro  

 

Bod programu č. 5: 

5. V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 

p. Starosta, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV a upřesňuje 

změny, ke kterým došlo. 

 

Rozprava: 

 

p. Bürgerová: 

Z důvodu větší informovanosti občanů komu poskytujeme dotaci, navrhuje změnu usnesení 

v tomto znění: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) schvaluje V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto 

usnesení s níže uvedenými změnami: 

- položka Dotace Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem se zvyšuje na 45 tis. Kč 

- položka Rezerva rozpočtu všeobecná se snižuje o 5 tis. Kč 
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b) projednalo žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem o dotaci na provedení oprav 

kostela v Lánech na Důlku a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 tis. Kč. 

 

p. Milan Hromádko – příchod v 18:56 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-153: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) schvaluje V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto 

usnesení s níže uvedenými změnami: 

- položka Dotace Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem se zvyšuje na 45 tis. Kč 

- položka Rezerva rozpočtu všeobecná se snižuje o 5 tis. Kč 

b) projednalo žádost Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem o dotaci na provedení oprav 

kostela v Lánech na Důlku a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 tis. Kč. 
 

Hlasování:  9 pro 

                   3 zdrželi se (p. Křivka, p. Laurynová, p. Kopa) 

 

p.Tomáš Pelikán - odchod v 19:08  

 

Bod programu č. 6: 

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od XVI. zasedání ZMO 

Pardubice VI 

p. Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

p. František Socha – odchod v 19:10 

 

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-154: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování: 8 pro  

       2 zdrželi se (p. Laurynová, p. Chmelík) 

 

p. Jiří Doležal – příchod v 19: 13 

p. František Socha – příchod v 19:13  

p. Tomáš Pelikán – příchod v 19:15 

 

Bod programu č. 8: 

Usnesení rady R2016-678 a) ze dne 28.11.2016 

p. Burgerová, předkladatelka uvedla tento bod programu a seznámila s ním přítomné 

zastupitele. 

 

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2018-155: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 
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a) ukládá Radě MO Pardubice VI na nejbližším jednání znovu projednat žádost CZ Stavební 

holding, a.s. o vyjádření ke změně územního rozhodnutí výstavby v lokalitě Svítkov V a 

zvážit změnu usnesení R2016-678 a) ve věci umístění domů s označením SO86 a SO87 a 

neprovedení lávky pro pěší přes Bylanku, 

b) s ohledem na probíhající řízení ukládá OVVIDŽP neprodleně informovat o změně usnesení 

příslušný stavební úřad a odbor dopravy MmP pokud ke změně usnesení dojde. 

 

Hlasování: 11 pro  

       2 zdrželi se (p. Sodomková, p. Hromádko) 

 

Bod programu č. 7: 

Diskuse, beseda s občany  

 

p. Chmelík: 

- ptá se na výpust kanalizace do Bylanky. 

 

p. Jílek: 

- upozorní na situaci společnost Vodovody a kanalizace, a.s.  

 

Občan: 

- ptá se, jak pokročilo jednání ohledně autobusové zastávky U Hostince ve Starých Čívicích. 

 

p. Jílek: 

- PD je už v realizaci, jediný způsob je zásah do soukromého pozemku místní hospody, pokud 

by majitel nesouhlasil, byla by nutná změna projektu, což nepovažuje za dobré řešení. 

 

Občan: 

- ptá se, zda bylo provedeno šetření ohledně skládky ve Starých Čívicích (katastr Starý Mateřov) 

a v jakém je stavu.  

 

p. Herák: 

- byl vznesen dotaz na povolení skládky. Od vyjádření obce Starý Mateřov se bude odvíjet další 

postup, o kterém Vás budeme informovat.  

 

p. Jánský: 

- ptá se na možnost úpravy dopravního značení ve Svítkově v ulici U Parku a za Penzionem 

Fajn, a zda je možné umožnit průjezd kolem hřbitova v obou směrech. 

 

p. Jílek 

- vysvětluje možnost vytvoření zóny 30 v ulici U Parku a uvádí, že obousměrný průjezd kolem 

hřbitova by se mohl v budoucnu zrealizovat. Byly by však nutné stavební úpravy vyžadující jak 

územní tak stavební povolení. 

 

p. Hromádko 

- děkuje za opravu ulice Motoristů. 
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Pan starosta poděkoval přítomným za účast, poděkoval jednotlivým komisím a zastupitelům za 

práci pro obvod v uplynulém volebním období, popřál hodně úspěchů jak osobních tak 

profesních a ukončil zasedání v 19:30 hodin. 
 

 

Zapsala: Mgr. Olga Remešová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 02.10.2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Mgr. Olga Sodomková 

 

dne:02.10.2018 

 

Zdeněk Pešek  

    

dne: 02.10.2018 

 

dne: 02.10.2018        Bc. Petr Králíček  

                 starosta MO Pardubice VI 


