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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/2275/2022/SEKR/Mt 
Ev. č.  4453/2022 
Spis. zn. 143/2022 

Z á p i s 

z 19. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, 
které se konalo dne 20. 4. 2022 od 16 hodin v zasedací místnosti MmP 

v mezipatře budovy U Divadla 828, Pardubice 
 

Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Ivana Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, 
Roman Harmat, Mgr. Marie Hubálková, PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Mgr. Vladimír 
Martinec, Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Mgr. Ondřej Šebek,  

Omluveni: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec, Bc. Alena Stehnová (dále jsou 
jména uváděna bez titulů) 

Nepřítomen: Mgr. Jiří Čáslavka – dostavil se v 16:10 h 

Zasedání zahájil Ondřej Šebek, místostarosta městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„místostarosta“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 
11 členů zastupitelstva. 
 

Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Ondřej Šebek       (pro 11 proti 0, zdrž. 0) 
 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Marie Hubálková 
- Vladimír Martinec       (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

Návrh na doplnění programu: 

Ivana Dolečková navrhla jako první bod zařadit „Odvolání starostky a volba nového starosty“ 
 

 

Program 19. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice I (dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Odvolání starostky a volba nového starosty 
2. 2. změna rozpočtu na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 3) 
3. Pojmenování veřejného prostoru „Automatické mlýny“ 
4. Změna Jednacího řádu Rady MO Pardubice I (zařazeno při projednávání bodu 1) 
5. Diskuse 

 

Program 19. mimoř. zasedání ZMO Pardubice I byl schválen (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 

schválen. 
 

Ověřovateli zápisu z 19. mimořádného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni:  

- Patrik Dospěl 

- Jiří Kotyk 
 

Zapisovatelkou zápisu z 19. mimořádného zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
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- v 16:10 h se dostavil Jiří Čáslavka 

1. 
Odvolání starostky a volba nového starosty 

 

Filip Sedlák 
- dotaz, zda jsou nějaká nová zjištění v podáních paní starostky a zda k nim rada zaujala 

nějaké stanovisko – místostarosta vysvětlil, že se rada potřebuje zabývat svou prací a ne 
neustálými neočekávatelnými podněty paní starostky – netuší kdo za tím stojí a kdo 
všechna ta podání za ní připravuje 

Dominik Bečka 
- dotazy na paní tajemnici: 

● evidence docházky – používá se stejný systém ještě někde jinde nebo jen na MO 
Pardubice I? – odpověď: stejný systém používá i MO Pardubice III 

● náramky (čipy) – jak jsou používány? - odpověď: nejedná se o žádné náramky, jedná 
se o lokátory, které se využívají k monitorování práce a výkonů pracovníků úklidu - 
byly zavedeny na základě (dle sdělení starostky) častých telefonátů a stížností paní 
starostce na to, že v některých lokalitách se neuklízí; stejné lokátory se používají i 
v Službách města Pardubice a.s., Technické služby města Opatovic n. L., MmP, …. 

● kamerový systém na úřadě – jak je využíván a jak je záznam uchováván? – odpověď: 
jediná kamera namířená na dveře podatelny a pokladny ke kontrole, kdo je za dveřmi 
těchto pracovišť – záznam uchovávat neumí 

- uvedl, že se také chtěl zeptat paní starostky, kdo za ní vypracovává všechny ty podněty – 
uvedl, že víme, že spolupracovala s nějakým advokátem – dále uvedl, že takovéto věci 
mají být podepsány autorem, který je zpracoval 

Jiří Čáslavka 
- požaduje na příští jednání ZMO předložit písemnou zprávu s vyjádřením k podnětům paní 

starostky – hlavně co se týká podnětů zaslaných na ÚOHS jako např. nezákonného 
sledování zaměstnanců 

- bude starostka součástí koalice nebo se bude vyjednávat koalice nová? 
- uvedl, že bude hlasovat pro odvolání pro nekompetentnost starostky, ale nebude hlasovat 

ve volbě starosty 

Ivana Dolečková 
- omluva všem zastupitelům za paní starostku – nerespektuje dohody, není možná s ní 

domluva; koalice zatím není dořešena – nebyl na to ještě čas 

Filip Sedlák 
- navrhl opětovně usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I   u k l á d á 
Radě městského obvodu Pardubice I do konce května změnit jednací řád Rady MO 
Pardubice I tak, aby byla možná účast zastupitelů MO Pardubice I na jednání RMO 
Pardubice I bez dalšího schvalování. 

Ondřej Šebek navrhl zařadit tento návrh jako samostatný 4. bod programu 
Hlasování:        (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

- navrhl druhé usnesení: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
o d v o l á v á 
Bc. Alenu Stehnovou z funkce starostky městského obvodu Pardubice I. 

 

 
- byla navržena tajná volba – nikdo to nerozporoval 

Ustavení Volební komise: 

- byli navrženi J. Menšík, J. Kotyk, R. Harmat, F. Sedláka - předsedou byl určen Filip Sedlák 
Hlasování:        (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

- byly rozdány hlasovací lístky s návrhem na usnesení: 
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Usnesení č. 146Z   19/04/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
o d v o l á v á 
Bc. Alenu Stehnovou z funkce starostky městského obvodu Pardubice I. 
 
- uskutečnila se tajná volba 
 

- bylo vydáno 12 hlas. lístků, odevzdáno 12 hlas. lístků, platných 12 hlas. lístků 

Hlasování: 

PRO ODVOLÁNÍ   9 
PROTI ODVOLÁNÍ   0 
ZDRŽEL SE    3 
 

Výsledek volby: starostka Bc. Alena Stehnová byla odvolána z funkce starostky 
městského obvodu Pardubice I. 

 

 

Volba starosty 

Představení nového kandidáta na starostku MO Pardubice I – vystoupení Ivany Dolečkové – 
odpověděla na dotazy zastupitelů 
 

- vzhledem k tomu, že byla navržena pouze jedna kandidátka na starostku, bylo 
zastupitelstvem navrženo upravit hlasovací lístky následovně: 

 
Usnesení č. 147Z   19/04/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e  
podobu hlasovacího lístku s následujícím textem: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
Ivanu Dolečkovou do funkce starostky městského obvodu Pardubice I.  
PRO, PROTI, ZDRŽEL SE 
 

- byly rozdány hlasovací lístky s návrhem na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v o l í 
Ivanu Dolečkovou do funkce starostky městského obvodu Pardubice I.  
 
- uskutečnila se tajná volba 
 

- bylo vydáno 12 hlas. lístků, odevzdáno 12 hlas. lístků, platných 12 hlas. lístků 

Hlasování: 

PRO     7 
PROTI     2 
ZDRŽEL SE    3 
 

Výsledek volby: Ivana Dolečková nebyla zvolena do funkce starostky městského obvodu 
Pardubice I. 

 

 

2. 
2. změna rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022 (rozpočtové opatření č. 3) 

 

Předkladatel: Patrik Dospěl 
 

Dominik Bečka 
- dotaz na rekonstrukci přízemí budovy U Divadla  
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Usnesení č. 148Z   19/04/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
rozpočtového opatření č. 3 - předmětem rozpočtového opatření je navýšení příjmové části 
rozpočtu o schválený transfer mezi MmP a MO roku 2022 ve výši 4 000 tis. Kč a navýšení 
výdajové části rozpočtu v Kapitole č. 27 – Doprava, položka „Rekonstrukce vnitrobloku ul. 
Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká“ o 4 000 tis. Kč. 
 

 

3. 
Pojmenování veřejného prostoru „Automatické mlýny“ 

 

Předkladatel: Ondřej Šebek 

- bez diskuse 

Usnesení č. 149Z   19/04/22  (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
n a v r h u j e 
Zastupitelstvu Statutárního města Pardubice pojmenování nově vzniklého veřejného 
prostranství na pozemku č. 1617/3 (vlastník Nadace Automatické mlýny) a pozemku č. 520/4 
(vlastník manželé Smetanovi) v k. ú. Pardubice (viz příloha č. 1 grafický zákres) – a to 
„Automatické mlýny“. 
 

 

4. 
Změna Jednacího řádu Rady MO Pardubice I 

 

Předkladatel: Filip Sedlák 

- uvedl, že si váží, že paní Dolečková i v rozporu s jinými členy koalice hlasovala 
v minulých hlasováních pro větší transparenci, vyzval i další členy zastupitelstva, aby 
hlasovali pro změnu, protože věří, že navržené usnesení má smysl. Navíc se třeba 
koalice po volbách změní a tím pádem budou mít na jednání rady přístup i další 
zastupitelé z řad současné koalice 

Ondřej Šebek 
- uvedl, že dosavadní formát jednání rady je dostačující 

Jiří Čáslavka 
- podporuje návrh Filipa Sedláka 

Dominik Bečka 
- je to běžná praxe na městě i jinde 

 
Před hlasováním byla vyhlášena tříminutová přestávka na poradu. 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u k l á d á 
Radě městského obvodu Pardubice I připravit do konce května 2022 změnu Jednacího řádu 
Rady MO Pardubice I tak, aby byla možná účast zastupitelů MO Pardubice I na jednání RMO 
Pardubice I. 
Hlasování: 

PRO 6 (D. Bečka, J. Čáslavka, I. Dolečková, R. Harmat, Jiří Kotyk, 
F. Sedlák) 

PROTI 2 (M. Drenko, O. Šebek) 
ZDRŽEL SE 4 (P. Dospěl, M. Hubálková, V. Martinec, J. Menšík) 
 

VÝŠE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
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5. 

Diskuse 

Ondřej Šebek 
- informoval o jednání s primátorem a developery „Rezidence Sakařova“ ohledně 

odkupu pozemků v lokalitě Sakařova (stavební uzávěra) 

Filip Sedlák  
- dotaz na M. Hubálkovou – jak by mohl obvod pomoci ukrajinským uprchlíkům 
- M. Hubálková informovala, jak funguje pomoc v Pardubicích – jak pomáhá Oblastní 

charita, myslí si, že je nejprve potřeba propracovat systém pomoci na úrovni města 

Jiří Čáslavka 
- dotaz na stravování ukrajinských dětí ve školách, jakým způsobem lze pomoci 
- M. Hubálková odpověděla, že je zde v současnosti asi 300 dětí, ty budou do škol 

zařazovány do 3 měsíců po absolvování adaptačních kurzů s výukou českého jazyka, 
co se týká následného stravování ve školách, lze i formou adopce ukrajinskému dítěti 
platit obědy ve školní jídelně 

- dále uvedla, že je zásadně proti rozdávání potravin bez systému – někteří toho 
zneužívají – v současnosti dostává každé ukrajinské dítě (každý občan) 5 000,- Kč 
na měsíc na jídlo 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:05 hodin, 
20. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 16:00 h, 

v zasedací místnosti MmP v mezipatře budovy U Divadla 828, Pardubice. 
 

 

Zápis vyhotoven dne 20. 4. 2022 
Zpracovala: Hana Matuchová 
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
Ondřej Šebek 

místostarosta městského obvodu Pardubice I 
 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

………………………................................            ……………………….................................. 

  Patrik Dospěl      Jiří Kotyk 
 


