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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 

z XVI. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 13. září 2021 od 17:00 hodin  

v sále objektu Opočínek č. p. 53 
 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Martin Vencl, 

Ing. Jiří Doležal, CSc., Daniel Křivka, Robert Klčo, Miroslav Jirsa, Mgr. Martin Kratochvíl, 

Ing. Tomáš Pelikán, Tomáš Rambousek, Ing. Helena Dvořáčková, Jiří Chmelík, Milan 

Hromádko 

 

 

Hosté:       Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI - zapisovatelka 
 

 

Omluven: Ing. Ondřej Karas 

 

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: 

Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Ph.D., Ing. Jiří Doležal, CSc. 

 

Hlasování: 13 pro 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Mgr. Martin Kratochvíl, Zdeněk Pešek 

 

Hlasování: 13 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Ing. Tomáš Pelikán, Robert Klčo 

 

Hlasování: 13 pro 
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Zapisovatelkou byla určena: 

Hana Holasová 

 

Starosta konstatoval, že zápisy z XIV. řádného a XV. mimořádného zasedání 

ZMO Pardubice VI byly ověřeny, usnesení vyvěšena na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

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

navržený program byl schválen. 

 

1. Složení slibu člena Zastupitelstva MO Pardubice VI  

2. Odměna za výkon funkce člena ZMO Pardubice VI – předkladatel Petr Králíček 

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

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

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

předkladatel Robert Klčo 

5. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2021 - předkladatel Jiří 

Doležal 

6. Diskuse, beseda s občany  

 

 

Hlasování: 13 pro 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1:  

Složení slibu člena Zastupitelstva MO Pardubice VI  
 

Předsedající vyzval tajemníka pana Aleše Heráka, aby v souladu s § 69 odst. 2 zákona 

o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu 

předsedající upozornil přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 

slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 

Člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Bez rozpravy 
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Bod programu č. 2:  

Odměna za výkon funkce člena ZMO Pardubice VI – předkladatel Petr Králíček 

Starosta uvedl tento bod programu  
 

Bez rozpravy 

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2021-97: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje na základě ustanovení § 72 odst. 2 zákona 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) p. Tomáši Rambouskovi s účinností od 13. září 2021 

poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 

stanovené usnesením č. Z2020-59. 

 

Hlasování: pro 14 

 

Bod programu č. 3:  

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

zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 
 

Rozprava:  

Starosta: 

- apeluje na jednotlivé politické uskupení, jejichž zástupci jsou členy Finančního a 

Kontrolního výboru MO Pardubice VI a dle docházkového listu často nezvládají tuto funkci 

vykonávat, aby starostu e-mailem informovali do 31. října, zda budou ve funkci pokračovat a 

na jednání docházet nebo na jejich místo daný subjekt navrhuje jiného kandidáta. Pokud 

neobdrží žádné stanovisko, na nadcházejícím ZMO navrhne změny v osazení členů výborů 

s nejhorší docházkou. Zřízení kontrolního a finančního výboru je ze zákona povinné a není 

možné dále tolerovat časté absence jednotlivých členů, které vedou k neusnášení schopnosti 

výborů.  

p. Dvořáčková: 

- dotazuje se o jaké „blíže nespecifikované sportoviště“ u cyklostezky mezi Svítkovem a 

Starými Čívicemi se jedná.  

Starosta: 

 - vlastník pozemku, který žádá o schválení projektu na sportoviště byl pozván na jednání 

RMO Pardubice VI, kde byl vyzván k objasnění svého záměru. Záměr dostatečně nevysvětlil, 

nemá vyřešené dopravní napojení a přivedení inženýrských sítí … rada MO Pardubice VI 

jeho žádost usnesením neschválila.  

p. Dvořáčková: 

 – dotazuje se, jak se k tomuto záměru staví stavební úřad  

Starosta: 

- zatím stanovisko SÚ nemáme 

p. Dvořáčková: 

 – vznáší dotaz, jak pokračují práce u sportoviště Na Pašti a v jaké fázi je PD sportoviště 

v Popkovicích 
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Starosta: 

 –  sportoviště Na Paši je již ve výstavbě. Na PD sportoviště v Popkovicích bylo zahájeno 

územní a stavební řízení – u SK Popkovice došlo ke změně nájemní smlouvy s výpovědní 

lhůtou na jeden měsíc.  

p. Dvořáčková: 

 – požádala na příští ZMO Pardubice VI ukázat projekt ke sportovišti v Popkovicích  

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2021-98: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí              

 

Hlasování: pro 14 

 

Bod programu č. 4:  

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

Robert Klčo 

Robert Klčo, předseda KV seznámil přítomné se závěry jednání KV a sděluje, že zpráva byla 

projednána bez námitek 
 

Bez rozpravy:  

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2021-99: 

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.: 

Z2021-90   Z2021-91    Z2021-92 

Z2021-93   Z2021-95    Z2021-96 

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

                          Z2016-99   Z2019-43    Z2021-94  

 

Hlasování: pro 14 

 

Bod programu č. 5:  

Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2021 - předkladatel Jiří Doležal 

p. Doležal, předseda FV uvedl tento bod programu 
 

 

Bez rozpravy:  

 

Přijaté usnesení: 

Usnesení Z2021-100: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí informativní zprávu Pololetní vyhodnocení 

hospodaření MO Pardubice VI v roce 2021 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: pro 14 
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Bod programu č. 6:  

Diskuse, beseda s občany  

 

Rozprava: 

p. Kratochvíl: 

- dotazuje se, kolikrát městský obvod vyzval soukromé majitele pozemku v lokalitě u Bylanky 

v Popkovicích k údržbě těchto pozemků  

Starosta: 

 – opakovaně jsme tuto problematiku řešili s právním oddělením na městě. Opět nám bylo 

sděleno, že údržba soukromích pozemků není vymahatelná.  

p. Dvořáčková: 

 – ptá se, kolikrát bylo vyzváno 

Starosta: 

- vyzvali jsme pouze subjekty jako například ŘSD, SUS, Jednota SČ, fyzické osoby jsme 

nevyzývali 

p. Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI: 

 – vyzýváme v případě, když zeleň na soukromých pozemcích omezuje rozhledy v křižovatkách 

a místních komunikacích 

p. Pešek: 

 – vyzývá zastupitele Kratochvíla, aby vyzval majitele pozemku k údržbě pozemků, neb je jeho 

soused 

p. Dvořáčková: 

 – ptá se, zda posekání může zajistit MO  

Starosta: 

 – konstatuje, že by se jednalo o vysoké náklady, jsou to cca. 2 ha, nemáme souhlasy 

soukromých vlastníků  

p. Klčo: 

 – otevírá téma koloběžky před poštou, zda je nějaké řešení při neukázněnosti uživatelů, kdy 

koloběžky nechávají na různých místech po obvodě a znemožňují vchod na poštu 

Starosta: 

 – tajemník již několikrát komunikoval s majiteli, které poskytují tyto služby. Pracovní četa má 

za úkol v případě zábrany do vchodu na poštu nebo úřad koloběžky přemístit, případně odvézt 

k separačnímu dvoru. 

p. Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI: 

 – v memorandu je psáno, že musí koloběžky parkovat na určeném místě. Doba na odklizení 

koloběžky firmou, která tuto službu poskytuje je max. 24 hodin. 

p. Socha: 

 – ptá se, zda jsou nějaké informace ohledně plánovaného obchvatu z křižovatky – Svítkov x 

Srnojedy 

p. Dvořáčková: 

 – tato komunikace je zařazena už jako krajská, což je posun, ale stále je vše ve stádiu příprav  

p. Doležal:  

- ohledně obchvatu měl několik jednání s poslancem M. Kolovratníkem. Obchvaty jsou 

dlouhodobé projekty.  

p. Jirsa: 

 – kdy budou dodělané elektrické sítě v lokalitě u ulice Na Klínku  

Starosta: 

 – zjistí a následně předá informaci 
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p. Doležal: 

 – informuje o schůzkách, na kterých byli se starostou za radním města Pardubice – Labská 

cyklostezka Pardubice – Hradec Králové. Dále cyklostezka na Přelouč – přislíbili jsme, že 

pomůžeme při případném vyjednávání s majiteli pozemků. Na Hradec Králové je již stavební 

povolení.  

 

 

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

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

13.12.2021 v sále Penzionu FAJN ve Svítkově a ukončil zasedání v 17:48 hod. 
 
 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne 21.09.2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Ing. Tomáš Pelikán v.r. 

dne:  22.09.2021 

 

 

Robert Klčo v.r. 

dne:  22.09.2021 

 

 

 

dne:  22.09.2021                 

 

                                                                                                          PhDr. Petr Králíček v.r. 

                 starosta MO Pardubice VI 


