
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis  
 

z 9. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 
 

které se konalo dne 23. září 2020 od 17.00 hod. v salonku DK Dukla 
 

 

 

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

Kňava, Evžen Erban, Pavel Studnička, Ing. Milan Randák, Martin Merhout, Bc. Petra 

Prusáková, Karolina Štefková, Ing. Jiří Janoš. 

 

Omluveni: Ing. Petr Netolický, Petr Hemský, 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. Závěr 
 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jednání zahájil předsedající schůze starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi 

Karolinu Štefkovou, Pavla Studničku a Martina Merhouta, ověřitele zápisu Ing. Jaroslava 

Kňavu a Ing. Milana Randáka, zapisovatelkou jednání Zuzanu Šimkovou, konstatoval, že je 

přítomných 12 členů zastupitelstva.  
 

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. Kontrola vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na chod ÚMO 

Pardubice V za období 3 Q 2019 – 3 Q 2020 

5. Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím za období 2 Q 2019 – 3 Q 2020 

6. Odvolání a volba člena FV ZMO Pardubice V 

7. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2020 

8. Informace o schválení účetní závěrky za r. 2019 

9. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

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

11. Diskuse 
Pro 12, 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 a otevírá diskusi.  

Filip Šťastný se dotazuje na jednání o objektu Bobr - pan starosta odpovídá – jsou dva vážní 

zájemci a oba si požádali o odkup objektu. Město zvažuje, zdali vůbec objekt prodat. Bude se 

projednávat na radě a zastupitelstvu města.  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na jednání dne 15. 7. se zástupcem firmy Black Bird Real 

Estate, pan starosta odpovídá – se zástupcem firmy se domluvil na veřejném jednání pro 

občany, které se bude konat dne 5. 10. 2020 od 16 h v salónku DK Dukla – výstavba na S. K. 

Neumanna. Tohoto veřejného jednání se zúčastní Ing. Kotaška (ředitel firmy Black Bird Real 

Estate), Ing. Kavalírová (vedoucí odboru hlavního architekta, Bc. Jan Nadrchal a Ing. Bakajsa 

(vedoucí odboru dopravy). 

Dále se Ing. Filip Vařecha dotazuje jednání dne 14. 9. - plánovací smlouva. Pan starosta 

odpovídá – konalo se setkání starostů s právním oddělením a zástupci města. Seznámení 

s právními aspekty plánovací smlouvy, jelikož jsme účastníci stavebního řízení. Ing. Vařecha 

se dotazuje, kdy bude proces zahájen, pan starosta dopovídá, že netuší, jelikož se pouze 

vyjadřujeme k PD. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 78/2020 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 24. 6. 2020. 

Pro 13, 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.  

Diskuse: 

Martin Merhout se dotazuje na nově vytvořené pracovní místo, a to pozice nové referentky na 

OIS, pan tajemník odpovídá – na vybrané nové pracovní místo,bylo řádně vypsané výběrové 

řízení. Na nové místo byla přijata Mgr. Radka Plívová, která je navíc dendroložka. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 79/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

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

118/2020 R – 133/2020 R. 

Pro 13, 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. Ing. Filip Vařecha upozorňuje na nesrovnalost v usnesení č. 46/2019 Z – veřejné 

griloviště. Pan starosta vysvětluje, že nesouhlasí s závěry kontrolního výboru, veškeré 



materiály byly radě předloženy a v diskusi byly podklady schváleny. K věci se ještě vyjadřují 

Ing. Milan Randák a Ing. Jiří Hájek.  

Na základě diskuse pan starosta navrhuje nové usnesení, o kterém bylo hlasováno.  
 

(usnesení č. 80/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 46/2019 Z, 68/2020 Z – 75/2020 Z a 

77/2020 Z,   

2. Ponechává v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 47/2019 

Z, 67/2020 Z a 76/2020 Z. 

Pro 10, zdržel se 1 (Ing. J. Hájek), proti 2 (Ing. F. Vařecha, M. Merhout)   
 

4. 

Kontrola vyjádření ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů na chod  

ÚMO Pardubice V za období 3 Q 2019 – 3 Q 2020 

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

výboru. Bez diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 81/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V. 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 
 

5. 

Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím za období 2 Q 2019 – 3 Q 2020 

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

výboru. Bez diskuse.  
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení: 

 (usnesení č. 82/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V, nebyla zjištěna žádná pochybení. 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 
 

6. 

Odvolání a volba člena FV ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse:  

Ing. Jaroslav Kňava se dotazuje na odměnu pro nově zvoleného člena FV – pan tajemník 

odpovídá.  

Ing. Milan Randák se dotazuje Ing. Vařechy, zda nemůže být někdo členem FV někdo 

z obvodu, Ing. Filip Vařecha odpovídá, že Pirátská strana do volných pozic provádí výběrové 

řízení, toto výběrové řízení vyhrál člen strany, který má mnoho zkušeností a bude se stěhovat 

do MO Pardubice V. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 83/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V: 

1. odvolává dnem 30. 9. 2020 z funkce člena FV ZMO Pardubice Ing. Anetu Jelínkovou na 

její vlastní žádost. 



2. volí dnem 1. 10. 2020 členem FV ZMO Pardubice V Ing. Davida Janebu, bytem U 

Divadla 49, Pardubice V.  

Pro 12, zdržel se 1 (Ing. M. Randák), proti 0 
 

7. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2020 

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

výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy. 

Diskuse:  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na opravu mobiliáře v lesoparku na Dukle. Pan tajemník 

odpovídá – mobiliář se již opravuje a do konce měsíce by mělo být hotovo. Ing. Milan 

Randák doplňuje informaci, že ví, že práce probíhají.  
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 84/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 8. 2020 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 
 

8. 

Informace o schválení účetní závěrky za r. 2019 

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

výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy. Bez 

diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 85/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že Zastupitelstvo města 

Pardubic schválilo na svém jednání dne 18. 6. 2020 účetní závěrku statutárního města 

Pardubic za rok 2019 včetně městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2019. 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 
 

9. 

Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

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

výboru, který pověřuje Ing. Marcelu Kotykovou vysvětlením jednotlivých bodů zprávy. 

Diskuse:  

Ing. Filip Vařecha navrhuje nehlasovat o přesunu financí dle návrhu usnesení, mělo by se 

šetřit, pan starosta odpovídá, že obvod šetří na rekonstrukci vnitrobloku „H“, od města 

dostaneme na tuto akci 7 mil. Kč, dále jsme dostali od kraje 100.000,- Kč dotaci na 

Pumptrackovou dráhu, proto doporučuje navržený přesun, Ing. Filip Vařecha přesto nabádá 

k opatrnosti, pro přesun se vyjadřuje Bc. Jan Nadrchal a Ing. Milan Randák, Ing. Jiří Hájek 

nemá informace o co se konkrétně jedná, podrobně mu účel přesunu financí vysvětluje Ing. 

Jiří Janoš.   

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 86/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 3. změny 

rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a schvaluje návrh 3. změny 

rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 uvedené v tabulkové části zprávy 

a rozpočtová opatření uvedená v komentáři zprávy vč. úpravy tohoto návrhu provedené přímo 



na jednání zastupitelstva a rozpočtového opatření v rámci této úpravy, které spočívá v přesunu 

150 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na 

položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích. 

Pro 10, zdržel se 2 (Ing. J. Hájek, M. Merhout), proti 1 (Ing. F. Vařecha) 
 

 

10. 

Schválení úpravy plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2020 

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

výboru. Bez diskuse. 
 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 87/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje úpravu plánu činnosti KV ZMO 

Pardubice V na rok 2020 – doplnění kontroly činnosti všech investičních akcí za rok 2020 ve 

4Q 2020. 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 

 

 

11. 

Diskuse 

Pan starosta otevírá diskusi, informuje členy zastupitelstva o rozmístění kamerových bodů na 

území obvodu – Dražkovice, ulice Pod Břízkami, Čihákova, Na Spravedlnosti, Sokolovská, 

nám. Dukelských hrdinů, Benešovo nám.  

Dále informuje zastupitelstvo o plánovaných akcích obvodu a o problémech spojených 

s rekonstrukcí ulice Na Spravedlnosti. 

Ing. Milan Randák poděkoval za perfektně zorganizovanou akci obvodu Pohádková cesta.  

Ing. Jiří Hájek – doporučuje zvážit, v jakém stavu se ponechá povrch ulice Na Spravedlnosti 

přes zimu, aby se neopakovala situace z doby rekonstrukce ulice Rokycanova, kde přes zimu 

zůstal hliněný povrch. Odpovídá Bc. Jan Nadrchal a pan starosta, že by na zimu měl být 

povrch upraven a zhutněn recyklátem.  

Dále se dotazuje, kdy budou semafory na křižovatkách Pichlova, Na Spravedlnosti a S. K. 

Neumanna, odpovídá Bc. Jan Nadrchal – po dokončení stavebních prací. 

Poté se dotazuje na cyklostezku z Dražkovic do Mikulovic – odpovídá Bc. Jan Nadrchal. 

Vyjadřuje se též k budování protihlukových stěn podél železničního koridoru, zda je to 

projednáno s městem a bude vše uvedeno do původního stavu, pan starosta odkazuje Ing. 

Hájka na paní Jeníkovou z úřadu, která by mu měla poskytnout informace.  

Ing. Filip Vařecha – dotazuje se na výstavbu na ul. S. K. Neumanna, jestli jsme jako obvod 

informovaní od města, jak je to s koordinací s magistrátem města, jaký je sběr informaci, když 

jsme účastníci stavebního řízení. Obvod by se měl domluvit i s MO Pardubice IV, kterého se 

stavba též týká a přál by si, abychom nic nepodcenili. Pan starosta odpovídá. 

Ve věci dále diskutují Ing. Hana Demlová, Ing. Milan Randák, Evžen Erban. 

Martin Merhout se dotazuje na kácení v ulici K Vápence, jaká bude náhradní výsadba – pan 

starosta odpovídá, že náhradní výsadba je zajištěna, v dané lokalitě ale nejde nahradit v plné 

výši, proto bude i v jiných částech obvodu. Žádá zastupitele, aby si informace ověřovali u 

příslušných pracovníků úřadu, na sociálních sítích jsou často nepravdivé informace.  

Ing. Filip Vařecha se dotazuje na opětovnou nepřítomnost Ing. Bc. Aleny Chuchlíkové na 

jednání zastupitelstva, pan starosta odpovídá, že je v karanténě a proto jí úřad umožnil 

pracovat z domova. 

 

 



IV. 

Závěr 

 

Jednání zastupitelstva bylo v 18:50 hod. ukončeno. 

 

 

Pardubice 23. 9. 2020 

 

 

 

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

                                 Ing. Jaroslav Kňava        Ing. Milan Randák      

 

 

 

 

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

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


