
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

Usnesení a zápis  

 
z 6. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 18. prosince 2019 v salonku DK Dukla 

 

 

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

Kňava, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek – po část jednání, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, 

Martin Merhout, Petr Hemský, Ing. Jiří Janoš. 

 

Omluven: Ing. Petr Netolický, Bc. Petra Prusáková, Karolina Štefková, Ing. Jiří Hájek – po 

část jednání. 

  

Program: 

I.   Zahájení jednání 

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

III.      Projednání předložených materiálů  

IV.     Různé 

V. Závěr 

 

I. 

Zahájení jednání 

   

Jednání zahájil starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Petra Hemského, Ing. 

Jiřího Janoše a Bc. Jana Nadrchala, ověřitele zápisu Evžena Erbana a Pavla Studničku, 

zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou.  

 

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.  Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2019 

5.   Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

6.  Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

7.  Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 – 2023 

8.  Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2020 

9.  Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice V 

Informativní zpráva: Technické zajištění videozáznamu a videopřenosu 

Projektový zásobník 

Pro 11, zdržel se 0, proti 0 



III. 

Projednání předložených materiálů 

 

1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání 

ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na akci dne 17.10. 2019 - plastová víčka pro ZŠ Josefa Ressla – 

kde probíhá sběr plastových víček - pan starosta odpovídá, na úřadě je vyhrazený prostor pro 

sběr plastových víček a odváží se do různých MŠ nebo ZŠ, jedná se o charitu, dále se Ing. 

Vařecha dotazuje na den 10.12. 2019 – jednání ul. Na Spravedlnosti, jaký je stávající stav - 

pan starosta odpovídá, že developer má dané podmínky od Krajské hygienické stanice - 

podmínkou pro kolaudaci je pokládka tichého asfaltu. Investiční akce Babylon 2 bude 

probíhat ve 3 Q 2020.  

Pavel Studnička se dotazuje ve věci projektu ,,K Vápence“, pan starosta odpovídá, tento 

projekt je v pohybu a pokračuje se. Lávka by měla být postavena nejdéle v roce 2020.  

Martin Merhout se dotazuje na kamerový systém, který je v rozpočtu, pan starosta odpovídá, 

že problém byl ze začátku se Službami města Pardubic, jelikož kamery se musí napájet z 

veřejného osvětlení (pan starosta s panem náměstkem Kvašem objeli místa, kde byl problém 

s veřejným osvětlením). Další dotaz Martina Merhouta byl směřován na sportoviště SK 

Jesničánky – sportoviště. Pan starosta odpovídá - asfaltový povrch sportoviště se postupem 

času zvlnil, MO nemůže investovat do klubu, ale předpřipravil finanční rozpočet, který byl 

předán na OMI MmP. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 48/2019 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 25. 9. 2019. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

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

výboru, který upozorňuje na usnesení č. 45/2019 R, o kterém se domnívá, že na přímé zadání 

na zpracování projektové dokumentace – nám. Dukelských hrdinů, by neměla být použita 

výjimka z interní směrnice. Zdůrazňuje, že takováto významná investice, by měla vycházet ze 

směrnice. Jinak nemá žádné výhrady. Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 49/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 

78/2019 R – 93/2019 R. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

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.  



Diskuse: Ing. Jiří Janoš má připomínku k usnesení č. 45/2019 Z, toto usnesení ponechal do 

příštího jednání Zastupitelstva Pardubice V. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 50/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 35/2019 Z – 45/2019 Z. 

2.  následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 46/2019 Z, 

47/2019 Z. 

Pro 11, zdržel se 1 (Ing. Janoš), proti 0 

 

4. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2019 

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

výboru.  

Diskuse: Ing. Filip Vařecha se dotazuje na malé čerpání peněž na projektové dokumentace, 

kde je vyčerpáno pouhých cca 30 %. Na minulém jednání ZMO bylo Ing. Vařechovi panem 

starostou sděleno, že projekty nejsou. Zajímalo by ho, zdali je stále tato informace aktuální. 

Pan starosta odpovídá – mnoho projektů se bude realizovat v roce 2020. Dále informuje, že 

projektový zásobník není zcela využitý, jelikož každý projekt se má svou platnost ke dni 

zpracování, pokud se nerealizuje v krátké době, musí se aktualizovat, což stojí další finance. 

Dokládá to na příkladu projektové dokumentace v ulici Artura Krause (parkoviště), kde se 

tento projekt aktualizoval, za to se zaplatilo dalších 44.000,- Kč, což byla vyšší částka, než 

stál samotný projekt. Reaguje Ing. Jiří Hájek, který souhlasí s panem starostou, z jeho pohledu 

projekty jsou, ale byl by nerad, aby bylo vypracováno více projektů, které by následně 

skončily v šuplíku ve stole. Pan Ing. Randák podal dotaz ohledně změny projektu, čím byla 

vyvolána - pan starosta odpovídá, že změna v projektu byla na základě připomínek SVJ. Ing. 

Filip Vařecha konstatuje, že městský obvod nekomunikoval s občany. Pan starosta odpovídá, 

že bohužel v době, kdy se tento projekt projednával, neměl obvod žádné kontakty na SVJ. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 51/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 30. 11. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

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

výboru. Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 52/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 4. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 4. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 



6. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

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

výboru, diskuse: 

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na projekt H, žádá o zaslání projektové dokumentace, dále se 

dotazuje, proč došlo k navýšení o zhruba 4 mil. Kč, pan starosta odpovídá, že jde o 

vybudování nádrže na zachycování dešťové vody. Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje v kap. 

15 na dětské hřiště Pod Vinicí, které chce MO Pardubice V vybudovat, dotazuje se, proč MO 

Pardubice V nevyužil možnost a nepožadoval po developerovi postavení tohoto dětského 

hřiště na jeho náklady, jako to funguje v ostatních městech. Na to reaguje Ing. Jiří Hájek, 

který sice dává za pravdu panu Ing. Vařechovi, avšak upřesňuje, že tyto věci neřeší MO 

Pardubice V, ale město. 

Martin Merhout se dotazuje na položku v rozpočtu - výpočetní technika, Ing. Vašíčková 

odpovídá. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 53/2019 Z) 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice 

V na r. 2020 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2020 uvedené 

v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.  

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice 

V pravomoc provádět v r. 2020 rozpočtová opatření: 

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy 

rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary 

v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo 

místostarosty, z položky příspěvky nebo z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, 

tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky); 

- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově 

vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při 

jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. O těchto rozpočtových opatřeních 

budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich 

bude informováno zastupitelstvo MO; 

- týkající se rozpočtu na r. 2020 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle 

skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - 

platy zaměstnanců a náhrady mezd  v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, 

ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy 

rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 2020 bude lišit 

od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené 

zastupitelstvem v r. 2020. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni 

členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno 

zastupitelstvo MO; 

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových 

položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to 

z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto 

rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší 

změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; 

- související s  přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na 

r. 2020 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a 



v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, 

tělovýchova, kultura. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové 

finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo 

MO. 

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 

návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 ve 

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 

rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2020 zajistila vedoucí odboru 

ekonomického (příp. zastupující pracovník). 

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny 

v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu 

rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých 

položek upraveného rozpočtu na r. 2020 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 

během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník). 

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské 

akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené 

v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 který je uveden v závěru této zprávy.  

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala 

případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 spočívající v úpravě 

názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci 

položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu 

společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní 

úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.  

7.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea 

– dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč 

vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny 

v hodnotě do 500,-- Kč vč.  

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační 

předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační 

předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč.,  

a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro 

významné návštěvy a další osoby. 

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky drobné 

akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích 

poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu. 

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2019: Pravidla 

hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2019 ruší 

směrnice č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 19. 

12. 2018. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

 

7. 

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 – 2023 

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

výboru, bez diskuse. 

  



Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 54/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO 

Pardubice V na r. 2020-2023 uvedený v tabulkové části zprávy. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2020 

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

diskuse: 

Ing. Jiří Janoš navrhuje vrátit se k původnímu postupu, KV by měl plnit úkoly na základě 

konkrétního zadání zastupitelstva, Ing. Jaroslav Kňava nesouhlasí s tímto návrhem, navíc se 

v současné době zpracovává Statut KV. 

Ing. Filip Vařecha vysvětluje své stanovisko, jde spíše o informaci pro zastupitele, co bude 

chtít KV v průběhu roku kontrolovat.  

Ing. Milan Randák a Bc. Jan Nadrchal navrhují upravit znění usnesení ze: „schvaluje“ na 

„bere na vědomí“.         

 

Poté bylo hlasováno o tomto navrženém usnesení.  

(usnesení č. 55/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V na vědomí předložený plán činnosti KV ZMO 

Pardubice V na rok 2020. 

Pro 12, zdržel se 0, proti 0 

 

9. 

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: 

Ing. Filip Vařecha upozorňuje, že v roce 2018 došlo k navýšení odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva a metodický pokyn z MV ČR neukládá povinnost zvýšení odměn. Dále se 

domnívá, že odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva jsou již nyní v dostačující výši a 

doporučuje nepřijímat toto usnesení. Následně představil nový návrh usnesení, ve kterém by 

měl starosta prosazovat jednotný postup napříč městskými obvody jak co do výše odměn 

zastupitelů, tak i jejich navyšování. Pan starosta v této souvislosti sděluje, že před volbami 

v roce 2018 požadoval srovnání odměny pro všechny neuvolněné členy městských obvodů, 

bohužel ke srovnání odměn nedošlo, každé zastupitelstvo má právo se rozhodnout o výši 

odměn. Ing. Milan Randák je také proti dalšímu navyšování, Ing. Jaroslav Kňava je pro 

schválení, domnívá se, že MO Pardubice V je samostatný subjekt a Ministerstvo vnitra pouze 

dává doporučení, nikoliv však povinnost. Pan tajemník upozorňuje, že je problém v malých 

obcích, kde nikdo nechce vykonávat funkci zastupitele a je těžké tyto funkce obsadit a možné 

navýšení odměn by mohlo pomoci obsadit tyto funkce. Evžen Erban souhlasí s panem 

tajemníkem a upozorňuje, že je velký problém i obsadit funkce členů v místních komisích. 

Ing. Filip Vařecha souhlasí s tvrzením pana tajemníka, avšak poukazuje na to, že MO 

Pardubice V již má dost vysoké odměny a přijde mu další navýšení odměn nemorální.  

 

Poté bylo hlasováno o usnesení, které navrhl Ing. Filip Vařecha: 

(usnesení č. 56/2019 Z) 

Zastupitelstvo MO Pardubice V ukládá starostovi na půdě kolegia starostů Pardubic: 



- prosazovat jednotný mechanismus stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

napříč městskými obvody. 

- prosazovat jednotný přístup k úpravám odměn pokud dojde k novelizaci vládního nařízení 

o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva. 

Pro 2 (Ing. F. Vařecha, M. Merhout), zdržel se 7, proti 3 (Ing. J. Hájek, Ing. J. Janoš, P. 

Hemský) 

 

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení: 

(usnesení č. 57/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem 1. 1. 2020 měsíční odměny: 

1. místostarostovi MO Pardubice V ve výši 23.540,- Kč, 

2. ostatním neuvolněným členům ZMO Pardubice V takto: 

a) člen zastupitelstva ve výši 1.177,- Kč, 

b) člen rady ve výši 4.708,- Kč, 

c) předseda výboru zastupitelstva ve výši 4.120,- Kč, 

d) člen výboru zastupitelstva ve výši 3.531,- Kč, 

e) předseda komise rady ve výši 3.531,- Kč, 

f) člen komise rady ve výši 2.943,- Kč, 

3. odměny se sčítají v případě souběhu funkcí dle § 74, odst. 3 zákona č. 99/2017 Sb. 

Pro 6, zdržel se 1 (Ing. J. Hájek), proti 5 (Ing. F. Vařecha, M. Merhout, Bc. J. Nadrchal, Ing. 

M. Randák, F. Šťastný) 

 

Informativní zpráva: Technické zajištění videozáznamu a videopřenosu 

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

odpovídá na dotazy Ing. Jiřího Hájka, který se vzdává této možnosti, neboť nechce být na FB, 

k této otázce dále diskutují Evžen Erban, Ing. Milan Randák, Jiří Rejda, DiS., Ing. Filip 

Vařecha odpovídá na dotazy. Nebylo navrženo žádné usnesení.  

 

IV. 

Různé 

Po projednání všech řádných bodů programu se otevřela diskuze, kde vystoupil pan Pavol 

Škuliga (soudní znalec v oboru dopravních staveb), který požaduje nápravu situace v městské 

části Jesničánky, kde je zóna 30. Domnívá se, že došlo k porušení norem a žádá o jeho 

nápravu – došlo ke snížení počtu parkovacích míst. Pan starosta odpovídá, že žádné parkovací 

místa nezanikla, jelikož žádná tam nikdy nebyla a také upozorňuje pana Škuligu, že tento 

projekt nebyl investiční akcí MO Pardubice V, ale města. Bc. Jan Nadrchal, člen místní 

komise Jesničánky, pozval pana Škuligu na jednání komise, kde může pan Škuliga své 

poznatky prodiskutovat s panem Kutílkem – projektantem této akce, který bude přizván na 

jednání.  Dále vstupují do diskuze zóny 30 v Jesničánkách Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Jiří 

Hájek, Bc. Jan Nadrchal, paní Škuligová, pan Fikejs a pan Florián.  

Dále diskutuje pan Topič (člen místní komise Dražkovice), který podává se dotazuje pana 

starosty, jak je spokojený s fungováním místních komisí. Pan starosta odpovídá, že je 

spokojený.  Avšak na to reaguje pan Topič, který si myslí, že podněty, které jsou předány do 

strategické komise, se vrací. Myslí se, že jako občan má větší šanci na změnu než člen 

komise. Dále v této věci diskutují Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Filip Vařecha, Ing. Jiří Janoš, Ing. 

Milan Randák a Filip Šťastný.  

Pan Fikejs otevírá téma potůček, který protéká Dražkovicemi až do Jesenčan, který znečišťuje 

jeho studnu - poukazuje na firmu VAK, která vypouští odpad právě do tohoto potůčku a 

následkem tohoto vypouštění odpadu je znečištění jeho studny. Odpovídá Ing. Jiří Janoš, 



požádal pana Fikejse o telefonický kontakt a pokusí se mu pomoci s vyřešením tohoto 

nepříjemného problému.  

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hod. 

 

 

Pardubice 18. 12. 2019 

 

 

 

Ověřitelé:            ...........................................                     ...............................................                  

                                     Evžen Erban                      Pavel Studnička      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


