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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 

ze XIII. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 15.03.2021 od 17:00 hodin  

v sále objektu Opočínek č. p. 53 
 

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

Karas, Ing. Helena Dvořáčková, Robert Klčo, Ing. Jiří Doležal, CSc., Miroslav Jirsa 

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

 

Hosté:    Zástupci  VAK Pardubice 

               Zástupci Kave Bau s.r.o. 

                

 

Omluven: Ing. František Socha, Ph.D., Mgr. Martin Kratochvíl, Daniel Křivka, Michael 

Schneider, Jiří Chmelík, Ing. Tomáš Pelikán 

 

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, Robert Klčo, Ing. Ondřej Karas 

 

Hlasování: 8 pro 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Zdeněk Pešek, Miroslav Jirsa 

 

Hlasování:8 pro 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Ing. Jiří Doležal, CSc., Ing. Helena Dvořáčková       
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Zapisovatelem byl určen: 

Hana Holasová 

 

 

 

Starosta konstatoval, že zápisy z XI. řádného a z XII. mimořádného zasedání 

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

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování:8 pro 

 

 

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

Navržený program byl schválen. 

 

1. Kanalizace Opočínek - předkladatel Petr Králíček 

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

předkladatel Robert Klčo 

3. Investiční akce v MO Pardubice VI na roky 2021-2022 - předkladatel Petr Králíček 

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

řádného zasedání ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

5. Diskuse, beseda s občany 

 

Hlasování:8 pro 

 

 

Zápis ze zasedání: 

 

 

Bod programu č. 1:  

Kanalizace Opočínek  

Starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu. 

Starosta vyzval zástupce VAK Pardubice, aby představil plán realizace stavby kanalizace.  

Zástupce VAK Pardubice představuje harmonogram a plány, které se týkají realizace stavby 

kanalizace a přípojek. Následně starosta vyzývá občany k dotazům. 

 

Rozprava: 

Občan: 

- žádá o kontakt na zhotovitele stavby pro případné dotazy 

 

KAVE Bau s.r.o. 

K Dolíčku 66 

530 02 Pardubice 

Tel. +420 739 572 180 

kuchta@kavebau.cz 

 

Občan: 

- dotaz na harmonogram prací 

Zástupce KAVE Bau: 

– uvádí termíny a sděluje, že občané budou vždy předem informováni individuálně  

mailto:kuchta@kavebau.cz
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p.Vencl – příchod 17:12 

 

Občan: 

 – dotazuje se na podrobnější informace k projektu stavby přípojek 

Zástupce VAK Pardubice 

 – je zpracována projektová dokumentace na každou přípojku, která je k dispozici k 

nahlédnutí 

Starosta: 

 – projektová dokumentace je i na ÚMO Pardubice VI, bude zveřejněna na webu MO 

Pardubice VI  

Občan: 

 – dotazuje se na dotace, žádost se má podat do konce roku 2021, na stejný termín je 

plánována i kolaudace stavby, obává se, že se žádosti nestihnou podat včas a následně by 

nebyly proplaceny 

Starosta: 

 – předem jsme nevěděli, jak přesně dlouho bude stavba trvat. Pokud bude potřeba, termín 

pro podání žádostí o dotace zastupitelstvo posune tak, aby se peníze mohly vyplatit. 

 

Usnesení Z2021-86: 

 Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí              

 

Hlasování: 9 pro 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI 

p. Klčo, předseda KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2021-87: 

      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.: 

Z2020-76    Z2020-77    Z2020-78  

Z2020-79    Z2020-80    Z2020-81 

            Z2020-82    Z2020-83    Z2020-84   

Z2021-85 

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č. 

    Z2016-99     Z2019-43  

 

Hlasování:9 pro 
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Bod programu č. 3:  

Plánované investiční akce 2021 - 2022 

Starosta, předkladatel, uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava: 

Starosta:  

– uvedené investice (rekonstrukce ulic K Dubině, Kolonie a Sjezdová) je nutné zařadit mezi 

priority městského obvodu, jelikož je nutné navázat na plánované investice VAK a.s. a ČEZ a.s. 

p. Karas: 

 – ptá se, zda bude realizována změna dopravního značení v Husitské ulici v souvislosti 

s přeložkou kabelového vedení ČEZu 

p. Nacu, vedoucí OIDŽP 

 – informace o akci ČEZu v této ulici nemáme, úprava dopravního znační je projednána, ale 

momentálně není prioritou 

Starosta: 

– Husitská ulice ještě není ve stavu, aby nutně vyžadovala rekonstrukci, akce řešení dopravní 

situace je připravena, ale z důvodu finanční náročnosti nemá v současné době prioritu, 

provedeme zatím jen doznačení obytné zóny  

 

Usnesení Z2021-88: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí zprávu o plánovaných investičních akcích 

2021 – 2022. 

 

Hlasování:9 pro 

 

 

Bod programu č. 4:  

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. Klčo: 

 – poukazuje na dlouhodobý problém parkování v Kostnické ulici naproti obchodu Kubík 

Starosta: 

 – dáváme podněty MO na pravidelných jednáních, je to dlouhodobý problém – nelze tam 

vyhradit parkovací stání, je možnost realizace několika parkovacích míst po případné 

rekonstrukci obchodu Kubík. 

 – dále podává informace ohledně domu v Kokešově ulici. Informuje, že dům má nového 

majitele, jeho záměry se projednávaly na RMO Pardubice VI. Rada nesouhlasila se změnou 

užívání na ubytovací zařízení.   

 

Usnesení Z2021-89:  

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:9 pro 
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Bod programu č. 5: 

Diskuse, beseda s občany 

Bez rozpravy 

 

 

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

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

14.06.2021 v sále Hospody u Pilařů v Popkovicích a ukončil zasedání v 18:10 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 19.03.2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Jiří Doležal, CSc. v.r. 

 

dne: 22.03.2021 

 

 

Ing. Helena Dvořáčková v.r.     

dne: 19.03.2021 

 

 

 

 

dne: 22.03.2021                                            PhDr.Petr Králíček v.r. 

              starosta MO Pardubice VI 


