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Zpráva starosty o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice I
bere na vědomí
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 21. zasedání zastupitelstva tohoto volebního období.
Než se začneme zabývat jednotlivými body programu, zrekapituluji krátce činnost starosty,
rady městského obvodu a úřadu za období od 20. řádného zasedání zastupitelstva
konaného dne 20. 12. 2017.
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 jsme provedli školení členů volebních komisí pro volby prezidenta
ČR.
Po vánočních svátcích a oslavách příchodu nového roku 2018 jsem se 2. 1. 2018 setkal
s pracovníky úřadu MO Pardubice 1.
Ve středu 10. 1. 2018 jsem se zúčastnil workshopu na přípravu zadání studie rekonstrukce
Palackého třídy. Na to navázalo mé jednání s arch. Koukolem o přípravě architektonické
studie využití území po bývalé továrně „Prokopka“ pro nový objekt ČSOB a další výstavbu
bytů popřípadě občanské vybavenosti.
Ve čtvrtek jsme jednali s místopředsedou představenstva SmP Ing. Kopeckým o spolupráci
na údržbě zeleně.
V pátek 12. 1 2018 jsem navštívil paní Antošovou, která oslavila v dobré kondici
100. narozeniny a následně ve 14:00 hod. vyrazil na kontrolu volebních místností č. 1001 –
1022 na území našeho obvodu. Začalo první kolo prezidentských voleb.
Následující pondělí jsme s primátorem Ing. Charvátem zkontrolovali dokončenou první část
regenerace panelového sídliště „Nábřeží Závodu míru“.
V úterý 16. 1. 2018 jsem předával ceny vítězům soutěže žáků základních škol, která se
konala na SPŠE a VOŠ v ulici Do Nového.
V pondělí 22. 1. 2018 jsme s pracovníky ORS a projektantem navštívili „Asociaci ochrany
přírody pardubického kraje“. Projednával se projekt na odbahnění Matičního jezera
z pohledu možnosti získání dotace.

Ve středu 24. 1. 2018 jsem jednal se zástupci obyvatel a ochránců zeleně projet
rekonstrukce ulice U Kamenné vily.
V pátek 26. 1. 2018 jsem měl pravidelné jednání u primátora, zaměřené na koordinací akcí
města a obvodu. Ve 14:00 hod. jsem opět vyjel na kontrolu volebních místností v rámci
zabezpečení druhého kola prezidentské volby.
V pondělí 29. 1. 2018 jsme u náměstka primátora J. Rychteckého projednávali přípravu
výběrového řízení na pořadatele trhů na Pernštýnském náměstí.
V úterý jsem předal dárky panu Horňáčkovi u příležitosti jeho 96. narozenin.
Ve středu jsme projednávali u Ing. Dvořáčkové koordinaci investičních akcí města,
městských obvodů a VaK Pardubice na rok 2018.
V pondělí 5. 2. 2018 jsme projednávali se starostou MO Pardubice II společný dětský den na
Labi, který by se měl konat v sobotu 23. 6. 2018 na obou březích Labe v prostoru u Wonkova
mostu.
V pátek 9. 2. 2018 proběhlo pravidelné jednání s primátorem.
V pondělí 12. 2. 2018 jsem navštívil ředitele pardubické věznice, se kterým jsme spolu
s tajemnicí probírali další spolupráci při zaměstnávání vězňů na MO Pardubice I. Domluvili
jsme i prohlídku areálu věznice, která se pak uskutečnila ve středu 14. 2. 2018.
Ve čtvrtek 15. 2. 2018 jsme opět jednali s obyvateli ul. U Kamenné vily, kteří měli neustálé
připomínky ke způsobu zpracování projektu rekonstrukce jejich ulice.
Ve čtvrtek 22. 2. 2018 jsem jednal s majiteli objektu občerstvení v Bubeníkových sadech o
další možnosti zatraktivnění parku.
Na ZmP jsem předkládal dvě zprávy, jejichž obsah se významně týkal našeho obvodu. První
se týkala záměru rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlých ulic Bartolomějské, Pod Sklípky a
Wernerova nábřeží. Záměr byl schválen s tím, že letos se bude projektovat a v roce 2019 by
se měla rekonstrukce území provést. Obsahem druhé zprávy byl investiční záměr na
odbahnění Matičního jezera. Zastupitelstvo záměr schválilo s tím, že na jaře bude podána
žádost o dotaci na MŽP a v případě schválení dotace bude akce zahájena na podzim tohoto
roku. Dotace by měla činit 17 mil. Kč a podíl města by byl ve výši 4 mil. Kč. Ceny jsou
uvedeny včetně DPH.
V týdnu od 26. 2. do 2. 3. jsem čerpal řádnou dovolenou.
V pondělí 5. 3. 2018 jsem se zúčastnil s několika dalšími zastupiteli města prohlídky nové
odbavovací budovy letiště Pardubice.
V úterý 6. 3. 2018 jsem dopoledne jednal s ředitelem MP, odpoledne proběhlo jednání se
zástupci vnitrobloku v Husově ul. č. p. 1673 – 1676.
Ve středu 7. 3. 2018 jsem se zúčastnil jednání hodnotící komise výběrového řízení na
dodavatel rekonstrukce školního hřiště ZŠ Závodu míru.
V pátek 9. 3. proběhlo v zasedací místnosti Střední průmyslové školy potravinářství a služeb
jednání nad rozpracovanou studií „Okolí domu Hudby“, kterou zadal OHA. Večer jsem
navštívil s ředitelem MP několik „nocleháren“ bezdomovců, které se nacházejí na našem
obvodě.
Pravidelně se zúčastňuji jednání zastupitelstva města Pardubice. Dále jsem předsedou
komise pro urbanismus a architekturu, která se pravidelně schází jednou za měsíc.
Pravidelně se zúčastňuji jednání 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.

