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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 XXI. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 12.09.2022 od 17:00 hodin  

v sále Penzionu FAJN ve Svítkově 
 

Přítomni: PhDr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Milan Hromádko, Ing. Ondřej Karas, Ing. 

Jiří Doležal, CSc., Jiří Chmelík, Tomáš Rambousek, Ing. Tomáš Pelikán, Ing. František Socha, 

Ph.D., Martin Vencl, Mgr. Martin Kratochvíl, Ing. Helena Dvořáčková, Miroslav Jirsa 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Bc. Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

 

Omluven: Robert Klčo, Daniel Křivka 

 

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: 

PhDr. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha Ph.D., Miroslav Jirsa 

 

Hlasování: 12 pro 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Zdeněk Pešek, Martin Vencl 

 

Hlasování:12 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Ing. Jiří Doležal, CSc., Milan Hromádko 

 

Zapisovatelem byl určen: 

Hana Holasová 
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Starosta konstatoval, že zápis ze XX. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, 

usnesení vyvěšena na úřední desce.  

 

 

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

Starosta poté navrhl rozšířit program o zprávu „Sportoviště Popkovice – prioritní investice“ a 

zařadit ji jako bod č. 7. Zastupitel Ing. Ondřej Karas požádal rozšířit program o zprávu 

„Zpracování dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V“. Tato zpráva byla zařazena jako bod 

č. 8. 

  

Upravený program zasedání: 

 

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

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

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

předkladatel Robert Klčo 

3. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2022 - předkladatel Jiří 

Doležal 

4. IV. a V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022- předkladatel Jiří Doležal 

5. Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za roky 2019 - 2022 – 

předkladatel Petr Králíček  

6. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Pardubice VI na stavby kanalizačních 

přípojek k nemovitostem v Opočínku a Lánech na Důlku - předkladatel Jiří Doležal 

7. Sportoviště Popkovice – prioritní investice - předkladatel Petr Králíček 

8. Zpracování dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V - předkladatel Ondřej Karas 

9. Diskuse, beseda s občany  

 

Bez rozpravy: 

 

Hlasování:12 pro 

 

 

Zápis ze zasedání: 

 

Bod programu č. 1:  

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

zasedání ZMO Pardubice VI 

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava: 

p. Kratochvíl:  

-  obrací se s dotazem na RMO Pardubice VI – co bylo důvodem zrušení záboru na městských 

pozemcích pro politickou reklamu   

Starosta:  

- toto zrušení platí více než rok, námět přišel i od vedení Zlaté přilby, aby areál před jejich 

závody nebyl obehnán politickými plachtami. Politické subjekty nejsou schopni zajistit „kostky“ 

tak, aby to bylo bezpečné. V minulosti se už několikrát stalo, že „kostka“ se převrátila a mohla 

zranit děti u školy. Pravidla jsou pro všechny politické subjekty stejná. 

.  
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Usnesení Z2022-121: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:12 pro  

 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 

Ing. Ondřej Karas, člen KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

 

Usnesení Z2022-122: 

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.: 

Z2021-110      Z2022-115      Z2022-116 

Z2022-117      Z2022-118      Z2022-119 

Z2022-120  

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

Z2016-99 Z2019-43 

 

Hlasování:12 pro 

 

Příchod p. Pelikán v 17:18h. 

 

Bod programu č. 3:  

Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2022 

Ing. Jiří Doležal, CSc., předseda FV, uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava: 

p. Kratochvíl: 

- uvádí, že byl nucen se omluvit z jednání FV z důvodu pracovní cesty. Ptá se na financování 

sportovních tašek, které byly rozdány místním sportovním klubům. Navrhuje pro příště přesnější 

rozepsání v rozpočtu. 

Starosta:  

- toto bylo součástí rozpočtu, který prošel FV - Kapitola 33, pol. Podpora sportovních klubů 

v obvodě, stejná položka byla před dvěma lety, kdy se rozdávala trika. Je to jako poděkování 

sportovním klubům, kteří pomáhají s pořádáním akcí obvodu a aktivně na nich vystupují. 

p. Chmelík: 

- dotazuje se, zda může zažádat o tašky i pro SDH Popkovice.  

Starosta:  

- může 

p. Kratochvíl: žádá zapsat do zápisu:  

„Nikdo nemá problém dávat sportovním klubům dary. Sám sport podporuji. Na toto by měla 

být vypsaná kritéria a měly by mít všechny kluby možnost se přihlásit. Přijde mi tento postup 

jako předvolební agitace. Peníze by měly být využity jinak a použito pro všechny stejně“. 

Starosta: 

- dary byly rozděleny mezi všechny kluby, které v obvodě fungují. 

O záměru p. Kratochvíl věděl na finančním výboru i zastupitelstvu schvaloval. Kritéria mohl 

kdykoliv navrhnout.  
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Usnesení Z2022-123: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí informativní zprávu Pololetní vyhodnocení 

hospodaření MO Pardubice VI v roce 2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování:13  

 

Bod programu č. 4:  

IV. a V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022 

Ing. Jiří Doležal, CSc., předseda FV, uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Dvořáčková: 

- dotazuje se na dotaci 150tis. Kč na zeleň, jak byly tyto peníze využity. 

Starosta: 

- u sekání lokality Svítkov - západ jde o cca 4 ha a kopec. Sekalo se zde už 3x, po domluvě 

s městem je v plánu sekat 4x. 

p. Doležal:   

-FV se již dříve zajímal o pasport zeleně – ve městě jsou výpočty, podle kterých město rozdává 

prostředky na údržbu zeleně jednotlivým obvodům. Navrhoval nový výpočet, protože zeleně je 

v obvodu čím dál víc. 

p. Dvořáčková: 

-  koeficienty se již dlouho nepodařilo přepočítat. 

Starosta: 

- v roce 2016 byl nový pasport zeleně. Tím, že město rozdalo více finančních prostředků 

na MO I, ubyly finanční prostředky jiným obvodům, čímž např. MO VI přišel o 1 mil. Kč. 

Problém je ten, že plochy na údržbu se navyšují, ale částka na údržbu zeleně se nezvyšuje. 

 

Bylo navrženo hlasovat podle bodu 1) 

Usnesení Z2022-124: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI 

a) bere na vědomí IV. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022  

ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

b) schvaluje V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2022 ve znění přílohy č. 2 

tohoto usnesení. 

 

Hlasování:13 pro  
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Bod programu č. 5:  

Hodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice VI za roky 2019 - 2022  

Starosta, uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava: 

p. Karas:  

- ptá se, jak se řeší vraky aut po celém obvodě. 

p. Herák, tajemník ÚMO Pardubice:  

- rozlišujeme co je na komunikaci a mimo komunikaci. Podle toho se následně řeší.  

 

Usnesení Z2022-125: 

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

za roky 2019-2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování:13 pro  

 

 

Bod programu č. 6:  

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Pardubice VI na stavby kanalizačních přípojek 

k nemovitostem v Opočínku a Lánech na Důlku  

Ing. Jiří Doležal, CSc., předseda FV, uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava: 

p. Karas: 

-  nesedí délka přípojky oproti výši poskytnuté dotaci 

p. Hývlová, vedoucí OES: 

-  u každého se odečítají se 3 metry. 

 

Usnesení Z2022-126: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 

Zásadami pro poskytnutí daru z rozpočtu MO Pardubice VI na stavbu kanalizačních přípojek 

k nemovitostem v Opočínku a Lánech na Důlku schvaluje poskytnutí finančního daru dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

Hlasování:13 pro  

 

Bod programu č. 7:  

Sportoviště Popkovice – prioritní investice  

Starosta, uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava: 

p. Chmelík: 

- jaká je předpokládaná částka na výstavbu sportoviště Popkovice. 

Starosta: 

- 25-30 mil. Kč 

p. Karas: 

- jaká je výše podpory z případného dotačního titulu. 

Starosta: 

- uvedeno je 50%.  
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Usnesení Z2022-127: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje záměr „Sportoviště Popkovice“ jako prioritní 

investici pro období let 2022–2024 a současně použití finančních prostředků z rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice VI na tuto akci. 

 

Hlasování:13 pro  

 

 

Bod programu č.8:  

Zpracování dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V  

Ing. Ondřej Karas, zastupitel, uvedl tento bod programu 

 

Rozprava: 

p. Karas: 

- o zařazení jej požádali občané lokality Svítkov V, na druhém jednání zastupitelstva 2023 by 

chtěl vidět návrh opatření. 

p. Dvořáčková:  

- povinnost zpracovat dopravní studii dostal náměstek Kvaš na velkém zastupitelstvu 

před čtyřmi lety.  

p. Pelikán: 

- navrhuje zpracovat studii na odborné posouzení bezpečnosti, projektovou dokumentaci zadat 

až podle doporučení. 

p. Karas:  

-ptá se, zda je usnesení v pořádku, usnesení bylo myšleno tak, že by nejprve vznikla analýza. 

Starosta: 

- navrhuje změnit usnesení a pověřit RMO Pardubice VI, aby uložila OIDŽP vypracovat návrh 

dopravních opatření 

 

Starosta ohlásil přestávku v 17:57 na 5 minut pro sepsání nového usnesení k této zprávě. 

 

V 18:02h podal zastupitel Ondřej Karas návrh na změnu usnesení.  

 

Text nového usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI ukládá Radě MO Pardubice VI zadat výběrové řízení 

na projektanta návrhu dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V s cílem zklidnění dopravy 

ulic Ke Stájím, Dr. Matouška, Laty Brandisové a Dostihová. Při zpracování návrhu budou vzaty 

v úvahu výsledky studie „Návrh změny organizace dopravy na sídlišti Na Humenském, 

Pardubice – Svítkov“ vypracované Univerzitou Pardubice (v příloze usnesení). Součástí návrhu 

bude dopravní průzkum této lokality. 

 

Usnesení Z2022-128: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI ukládá Radě MO Pardubice VI zadat výběrové řízení 

na projektanta návrhu dopravních opatření pro lokalitu Svítkov V s cílem zklidnění dopravy 

ulic Ke Stájím, Dr. Matouška, Laty Brandisové a Dostihová. Při zpracování návrhu budou vzaty 

v úvahu výsledky studie „Návrh změny organizace dopravy na sídlišti Na Humenském, 

Pardubice – Svítkov“ vypracované Univerzitou Pardubice (v příloze usnesení). Součástí návrhu 

bude dopravní průzkum této lokality. 
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Bod programu č.9:  

Diskuse, beseda s občany 

 

Občan: 

- dotazuje se na nový chodník Za oborou, proč je silnice užší než chodník. 

p. Komžák, vedoucí OIDŽP: 

- průchozí šířka chodníku bude menší, chodník je v jedné části odsazen oproti jiným pozemkům, 

protože nebylo možné pozemky odkoupit od soukromých vlastníků. Dozor slíbil oslovit 

projektanta pro připomínky a nejasnosti. Povolení stavby šíře vozovky bylo v řešení s Policií 

ČR, která posuzuje bezpečnost. 

Občan: 

- má několik dotazů - ptá se na křižovatku Kostnická x Žižkova, zda je něco nového. Na žluté 

čáře jsou stále zaparkovaná auta. Ptá se na novou autobusovou zastávku, zda se plánuje 

přístřešek. Kostnická čp. 345- je zde problémový kanál - šachta, zda se s tím nedá něco dělat. 

p. Komžák, vedoucí OIDŽP 

 –  kanál – šachta - nahlásíme majiteli k nápravě. 

Starosta: 

 – nahlásíme policii, aby se zaměřila na parkování aut. Dále vše zařídí p. Komžák. Zastávka je 

zatím na zkoušku. 

p. Pelikán:  

- zastávka byla zřízena dočasně na 1 rok. Zatím je zkouška, zda se tato změna osvědčí, poté by 

se teprve vybudoval přístřešek. 

Občan: 

- jak se řeší výjezdy ze Svítkova – u závodiště a od ploché dráhy. 

Starosta:  

- momentálně se řeší křižovatka u závodiště, kde probíhají projektové práce ŘSD. Výjezd od 

Zlaté přilby se nepřipravuje. 

Občanka: 

- upřesňuje, proč obyvatelé chtěli řešit tuto lokalitu. Je to kvůli frekvenci aut, které projíždějí 

ulicí Ke Stájím. Jde o to, udělat tuto čtvrť bezpečnější.  
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Starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval přítomným 

za účast a ukončil zasedání v 19:05 hod. 

 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 15.09.2022 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Jiří Doležal, CSc. v.r. 

dne: 15.09.2022 

 

 

Milan Hromádko v.r. 

dne: 16.09.2022 

 

 

 

 

dne: 16.09.2022                                             PhDr. Petr Králíček v.r. 

              starosta MO Pardubice VI 


