
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Zápis a usnesení 

 
z 22. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 26. září 2018 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Ladislav Doležal, Bc. Petr Dufek, Ing. Milan Randák, MUDr. 

Tomáš Rejda, Ing. Jiří Hájek – po část jednání, Ing. Petr Beneš, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Jiří 

Janoš, Ing. Jan Jedlička, Pavel Studnička. 

 

Omluveni: Alice Paurová, Evžen Erban, Lic. Pavlína Mazuchová, Ing. Petr Netolický, Ing. 

Jiří Hájek – po část jednání. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

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

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

Pro 11, zdržel se 0, proti 0 

 

I. 

Zahájení jednání 

   

Jednání zahájil starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Pavla Studničku, Ing. 

Jaroslava Kňavu a Bc. Petra Dufka, ověřitele zápisu Ing. Petra Beneše a Ing. Jana Jedličku, 

zapisovatelkou jednání Kateřinu Truhlářovou.  

 

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  31. 8. 2018 

5.  Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

6.  Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V 

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: 

Pan starosta doplňuje zprávu o akcích z poslední doby: 20. 9. – účast na ZMP; 23. 9. - účast 

na atletickém mítinku; 25.9. - sázení lip. 

Ladislav Doležal – dotazuje se na jednání s ředitelem MP – ptá se na celkovou bezpečnostní 

situaci na území obvodu z pohledu MP, na problémové lokality, zda je situace lepší. 

Odpovídá pan starosta – v ulici Jana Palacha je situace lepší, bohužel jsou nové lokality, kde 

se vyskytly problémy a to v ul. Sokolovská a v nově otevřeném hřišti za služebnou MP. 

Bc. Petr Dufek – ptá se na jednání o projektu Dukla Sportovní, pan starosta odpovídá a 

seznamuje členy zastupitelstva s novými závěry okolo tohoto projektu – vznik zastávky 

MHD, parkovací místa, poukazuje na nové změny v 1. a 2. etapě výstavby. 

Dále se dotazuje na 2. etapu cyklostezky Dražkovice – odpovídá pan starosta, že při realizaci 

stavby došlo k záměně PD, na což se přišlo na základě stížnosti občanů.  

Ing. Jiří Janoš – dotaz na termíny k ukončení rekonstrukce ul. U Krematoria – pan starosta 

vysvětluje celkovou situaci okolo ulice U Krematoria, problematická jednání s VAK a.s. atd.; 

dle projektu by mělo být hotovo v polovině října. 

Ing. Jiří Hájek poukazuje, že vzhledem k opakujícím se chybám pí. Vojtíškové je bohužel 

spousta projektů které nebyly dotažené, nebo komplikované. 

Ing. Jiří Hájek dále upozorňuje na propad v ulici B. Vikové Kunětické – odpovídá Ing. 

Chuchlíková, že tento propad je již v řešení. Paní Jeníková již několikrát urgovala tento 

problém. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 105/2018 Z) 

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

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 27. 6. 2018. 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Janu Jedličkovi, předsedovi kontrolního výboru. 

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 106/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

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

296/2017 R – 306/2017 R, 307/2018 R - 343/2018 R. 

Pro 9, 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. Janu Jedličkovi, předsedovi kontrolního výboru.  

Bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o usnesení k předložené zprávě.  

(usnesení č. 107/2018 Z) 



Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 85/2017 Z – 93/2017 Z, 94/2018 Z – 

104/2018 Z, 

2. následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 35/2015 Z. 

Pro 9, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  31. 8. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Bc. Petru Dufkovi, členovi finančního výboru, který 

požádal Ing. Marcelu Kotykovou, vedoucí ekonomického odboru, k vysvětlení podrobností. 

Pan starosta upozorňuje na některé investiční akce, které nejsou z rozpočtu patrné - povrch 

komunikace u zahrádkářské kolonie, chodníky v ul. Teplého. 

Ladislav Doležal – dotaz na položku reklamy – odpovídá Ing. Kotyková, vysvětluje, že obvod 

má příjmy dle Statutu města z reklam na území obvodu. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení. 

(usnesení č. 108/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  31. 8. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 9, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Bc. Petru Dufkovi, členovi finančního výboru, který 

požádal Ing. Marcelu Kotykovou, vedoucí ekonomického odboru, k vysvětlení podrobností. 

Diskuse: 

Pan starosta informuje o navýšení peněz na položku vánočního stromečku, akce je masivnější 

než byla v loňských letech, proto potřebuje lepší technické zabezpečení. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 109/2018 Z) 

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

rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a: 

1. schvaluje návrh 3. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 

uvedené v tabulkové části zprávy s návrhem 3. změny rozpočtu vč. úpravy tohoto návrhu 

provedené přímo na jednání zastupitelstva a rozpočtová opatření uvedená v komentáři zprávy 

s návrhem 3. změny rozpočtu a rozpočtové opatření v rámci úpravy provedené přímo na 

jednání zastupitelstva, které spočívá v přesunu 120 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku 

odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa 

v běžných výdajích; 

2. schvaluje úpravu plánu společenských akcí MO spočívající ve zvýšení rozpočtované částky 

na položce Ochutnávka Svatomartinského vína o 10 tis. Kč, ve zvýšení rozpočtované částky 

na položce Rozsvěcení vánočního stromečku o 25 tis. Kč  

a ve zvýšení rozpočtované částky na položce Vánoční punč o 5 tis. Kč (upravený plán je 

uveden v závěru zprávy). 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 



6. 

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Bc. Petru Dufkovi, členovi finančního výboru, který 

požádal Ing. Marcelu Kotykovou, vedoucí ekonomického odboru, k vysvětlení podrobností. 

Diskuse:  

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 110/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního 

výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V. 

Pro 10, zdržel se 0, proti 0 

 

IV. 

Různé 

 

Diskuse: 

MUDr. Tomáš Rejda – upozorňuje na propad v ul. K Barvírně – informuje Ing. Bc. 

Chuchlíková, že VAK je již o situaci informován, dále žádá, zda by mohla MP častěji 

provádět kontroly zón 30. Pan starosta informuje o tom, že MP tyto zóny měří a kontrolují 

střídavě. 

Ladislav Doležal – upozorňuje na stížnosti na zálivky v letošním létě, odpovídá pan starosta 

problémy s firmou provádějící zálivku, byly obrovské, nyní je již smlouva s provádějící 

firmou smlouva vypovězena. Následně byla uzavřena nová smlouva s a. s. Služby města 

Pardubic, dále pan starosta informuje o problematice nejen se zálivkou, ale také sečí, nebo 

poškození stromů a městského mobiliáře. 

Ing. Milan Randák – poukazuje na to, že veškeré propady jsou zaviněné dlouhodobě nízkou 

hladinou spodní vody, bohužel se tato situace bude stále opakovat vzhledem k suchému 

počasí. Poukazuje na nevhodnost stromů do „nového“ klimatu, který nastupuje. Poukazuje do 

budoucna na výběr jiných typů stromů a zeleně. 

Doplňuje Bc. Petr Dufek – poukazuje na stáří zeleně, dojde k průběžnému vyměnění stromů 

atd.  

Pan starosta informuje o množství finanční podpory společnosti LOM Praha (letiště) a 

nejmasivnější výsadbě nové zeleně na území města. Do budoucna se bude muset vytvořit 

koncept pro zeleň. 

Ing. Jiří Janoš – je potřeba do budoucna změnit pohled na zeleň, přizpůsobit se nadcházejícím 

suchům atd. 

Ing. Jan Jedlička – upozorňuje na propad před krematoriem v travnaté ploše vedle kovového 

poklopu, dále prosí o kontrolu MP v ulici Dražkovická – za služebnou MP – nepořádek 

v altánku atd. 

 

Pardubice 26. září 2018 

 

 

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

                                  Ing. Petr Beneš                  Ing. Jan Jedlička                                                           

 

 

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

                                                                       Jiří Rejda, DiS. 

                                                                starosta MO Pardubice V 


