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Zpráva starosty o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva 

Vážené kolegyně a kolegové, 
dovolte, abych Vás přivítal na 22. zasedání zastupitelstva tohoto volebního období. 
Než se začneme zabývat jednotlivými body programu, zrekapituluji krátce činnost starosty, 
rady městského obvodu a úřadu za období od 21. řádného zasedání zastupitelstva 
konaného dne 20. 3. 2018. 
Ve středu 21. 3. 2018 jsem působil jako porotce v soutěži žáků základních škol Pardubic a 
okolí, která má název Právo pro každý den a pořádá ji Městská policie Pardubice. 
V úterý 27. 3. 2018 jsem měl koordinační jednání u primátora. 
Ve středu 28. 3. 2018 jsem byl členem hodnotící komise, která vybírala dodavatele 
stavebních prací na rekonstrukci povrchů na Masarykově náměstí. 
Ve čtvrtek jsme projednávali s vedoucím OD MmP Ing. Bakajsou a místopředsedou 
představenstva SmP Kopeckým zkvalitnění zimního úklidu centra našeho obvodu. 
V úterý dne 3. 4. 2018 jsem absolvoval dvě výběrová řízení na dodavatele stavebních prací 
odborných učeben ZŠ a adventních trhů na Pernštýnském náměstí. 
Ve čtvrtek jsme uzavřeli výběrová řízení na Masarykovo nám. a úpravu odborných učeben 
ZŠ. 
V pondělí 9. 4. 2018 jsem jednal o aktuálních akcích v našem obvodu s náměstkyní 
Ing. Dvořáčkovou. 
Ve středu 11. 4. 2018 jsme jednali s vedoucím OMI MmP Ing. Hruškou a Ing. arch. Kovářem 
o stavu zpracování PD pro stavební povolení lávky přes řeku Labe od sídliště Poseidon 
do sídliště Polabiny. 
V pátek 13. 4. 2018 jsem absolvoval pravidelné koordinační jednání s primátorem. 
V pondělí jsem byl členem konkursní komise pro výběr ředitelky MŠ v ul. K Polabinám. 
Ve středu18. 4. 2018 proběhlo na OHA seznámení partnerů se studií úprav prostoru 
za pasáží ve vazbě na záměr výstavby nových bytů ve Smilově ulici. 
V pondělí 23. 4. 2018 jsme jednali na stavebním úřadě o průběhu řízení pro výstavbu lávky 
přes Labe, zúčastnil jsem se jednání výběrové komise na dodavatele stavby 25 m bazénu a 
dodavatele adventních trhů na Pernštýnském náměstí. 



V úterý 24. 4. 2018 jsem jednal se zástupkyní občanů ve vnitrobloku „U Kutila“ 
o požadovaných úpravách. 
Ve středu 25. 4. 2018 proběhla vernisáž výstavy studentských prací, které byly zpracovány 
na téma „Mlýnského ostrova“ a „Husovy ulice“. Večer jsem předával ceny účastníkům běhu 
„Pardubická devítka“. 
Ve středu 2. 5. 2018 proběhlo další jednání u náměstka Rychteckého k přípravě adventních 
trhů. 
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhlo u Ing. Bakajsy jednání o dopravní obslužnosti Skate Parku. 
V úterý 8. 5. 2018 jsem kladl květiny u památníku obětem světových válek na Zborovském 
náměstí. Odpoledne jsem zahajoval první promenádní koncert tohoto roku v Bubeníkových 
sadech. 
V pátek 11. 5. 2018 jsem měl pravidelné jednání s primátorem. 
Ve středu 16. 5. 2018 jsem jednal s vedoucím ekonomického odboru magistrátu Ing. Brožem 
o finančním vypořádání akcí za rok 2017. 
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 byla slavnostně zahájena Abylimpiáda, která se konala v Tipsport 
aréně. Odpoledne jsme jednali s filmaři o přípravě natáčení nového filmu z období druhé 
světové války, které by mělo probíhat v prostoru Pernštýnského náměstí v září popř. říjnu 
2018. 
V úterý 22. 5. 2018 jsem se zúčastnil svým způsobem výjimečného jednání se čtyřmi 
starosty městských obvodů Ústí nad Labem, kteří přijeli sbírat zkušenosti v oblasti 
spolupráce mezi magistrátem a městskými obvody. Jednání vedl primátor města Pardubic, 
který konstatoval spokojenost se současným fungováním spolupráce s městskými obvody.  
Ve středu se konalo projednání PD na rekonstrukci letního stadiónu. Odpoledne jsem jednal 
o vzájemné spolupráci s ředitelem městské policie R. Hüblem.  
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsem projednával s pracovníkem OHA Ing. arch. Vacíkem zadání PD 
na rekonstrukci Kostelní ulice a okolí. 
V úterý 29. 5. 2018 jsem jednal se starostou MO Pardubice II Radkem Hejným o přípravě 
společné akce městských obvodů I a II „Pardubice na Labi“, která se bude konat tuto sobotu 
vedle Wonkova mostu. Odpoledne jsem se zúčastnil jednání na OHA o zpracované koncepci 
tvorby veřejných prostranství. 
Ve středu 30. 5. 2018 proběhlo za mé účasti jednání hodnotící komise na dodavatele stavby 
„Revitalizace Matičního jezera“. 
V úterý 5. 6. 2018 jsem jednal s vedoucím OMI Ing. Hruškou o závadách v parku Na Špici a 
jejich odstranění. 
Ve středu 6. 6. 2018 jsem se s odpovědnými pracovníky ÚMO I zúčastnil jednání na SmP 
o budoucí koncepci likvidace komunálního odpadu. Součástí jednání bylo i předvedení 
moderních zařízení na likvidaci odpadu. 
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 dopoledne jsem se zúčastnil na magistrátu konference „Pardubice 
2030“. 
V pátek 8. 6. 2018 jsem měl pravidelnou schůzku s primátorem. 
V pondělí 11. 6. 2018 jsem byl členem výběrové komise na dodavatele stavby MŠ Na Třísle. 
Ve středu 13. 6. 2018 bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele MŠ Na Třísle a 
revitalizace Matičního jezera. 
Pravidelně se zúčastňuji zasedání zastupitelstva města Pardubic, jednání Komise pro 
urbanismus a architekturu, komise pro pozemky a reklamu. 
O projednávaných bodech v radě MO I jste informováni a proto je nebudu v této zprávě 
znovu rekapitulovat.  
Závěrem mi dovolte popřát klidnou pracovní atmosféru dnešnímu jednání zastupitelstva 

Děkuji za pozornost. 


