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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
         městský obvod Pardubice I 

U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 
 

 

Č. j.   UMOI/3173/2021/KU/SEKR/Mt 
Ev. č.  8118/2021 
Spis. zn. 834/2021 
 

Z á p i s 
ze 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se 

konalo dne 23. 6. 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti v mezipatře 
budovy MmP v ul. U Divadla 828 

 
Přítomni: Ing. Dominik Bečka, Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Mgr. Jiří Čáslavka, Ivana 

Dolečková, Ing. Patrik Dospěl, Mgr. Michal Drenko, Roman Harmat, Mgr. Marie 
Hubálková, PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. Vladimír Martinec, 
Ing. arch. Jaroslav Menšík, Mgr. Filip Sedlák, Bc. Alena Stehnová, Mgr. Ondřej 
Šebek (dále jsou jména uváděna bez titulů) 

Omluveni:   

Zasedání zahájila Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I (dále jen 
„starostka“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na zahájení zasedání přítomno 15 členů 
zastupitelstva.  
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení: 
- Alena Stehnová       (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
- Dominik Bečka 
- Ondřej Šebek       (pro 15, proti 0, zdrž. 0) 
 
 

- Dominik Bečka navrhnul zařadit jako bod 3 Novostavbu bytového domu Sakařova II a jako 
bod 4 zprávu o činnosti úřadu (bez usnesení) a následující body přečíslovat 

 

- Filip Sedlák navrhnul zařadit jako bod 3 připravovanou zástavbu zelených vnitrobloků mezi 
ulicemi Sakařova - V.Junkové – Sezemická - Bezdíčkova a Sakařova – Bezdíčkova -
Sezemická - Ve Lhotkách, a jako bod 11 odvolání člena a volbu nového člena finančního 
výboru 

 

- Ondřej Šebek navrhnul místo zařazení bodu 3 předřadit diskuzi jako první bod programu a 
v rámci diskuze vyslechnout zástupce přítomných obyvatel z lokality, kde se má uskutečnit 
zástavba ve vnitroblocích Sakařova II, dále uvedl, že zastupitelé nemohou o tomto bodu 
hlasovat, protože o něm nic nevědí, proto ani nemůže být zařazen na program jednání 

 

- Filip Sedlák uvedl, že zařazení bodu do programu jednání si obyvatelé zaslouží už jen proto, 
kolik jich na zasedání zastupitelstva přišlo a že návrhy na usnesení k tomuto bodu, které 
chce předložit, nejsou jakýmkoli způsobem problematické, jen vyzývají starostku k tomu, aby 
v této věci něco pro obyvatele udělala 

 

- v průběhu debaty o programu se vyjádřil prezentující pan Chvojka, že musí v 16:45 odejít a 
tak již nemůže prezentovat Terminál B - tento bod byl tedy stažen z jednání a bude přesunut 
na příští 15. jednání ZMO Pardubice 
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- bylo navrženo hlasovat o každém bodu (o změnách) v programu zvlášť 
 

Hlasování o předřazení bodu – Diskuze jako č. 1 
PRO  14 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   1 (Sedlák) 
- Schváleno 
Hlasování o zařazení bodu č. 3 – Činnost úřadu MO Pardubice I 
PRO  6 (R. Harmat, D. Bečka, O. Beran, J. Čáslavka, J. Lejhanec, J. Kotyk) 
PROTI  6 (M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, O. Šebek, A. Stehnová, P. Dospěl) 
ZDRŽEL SE 3 (V. Martinec, M. Hubálková, F. Sedlák) 
- Neschváleno 
 
Hlasování o zařazení bodu č. 10 – Odvolání člena FV a volba nového člena FV 
PRO  15 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   0 
- Schváleno 
 

Program 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 
(dále jen Zastupitelstvo MO Pardubice I) 

 
1. Diskuze 
2. Prezentace – Bělobranské nám. a ul. 17. listopadu 
3. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I 
4. Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020 
5. Úprava rozpočtu dle pokynů MMP – Rozpočtové opatření č. 2 
6. Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2020 - Rozpočtové opatření č. 3 
7. Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021 - 

Rozpočtové opatření č. 4 
8. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 - (rozpočtové opatření č. 5 – 18) 
9. Kontrolní zpráva č. 11 o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
10. Odvolání člena a volba nového člena finančního výboru 
 
Program 14. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl schválen 
 
 

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byl na základě vyjádření ověřovatelů 
schválen. 
 
Ověřovateli zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I byli jmenováni: 
- Patrik Dospěl 
- Ivana Dolečková 
 
Zapisovatelkou zápisu ze 14. zasedání byla jmenována Hana Matuchová. 
 
 

1. 

Diskuse 
 
- vystoupení Davida Němce a dalších obyvatel, kteří požádali přítomné zastupitele o pomoc 

při snaze o zachování kvality bydlení ve zmiňované lokalitě 
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- Zastupitel Sedlák opakovaně pokládal dotaz, že vnímání problému ze strany místostarosty 
a starostky nestačí a chce od vedení obvodu slyšet, jak konkrétně chtějí obyvatelům pomoci 
a jaké kroky chtějí činit pro nezastavění lokality. Otázka byla opakována několikrát. Filip 
Sedlák, dále uvedl, že své návrhy na usnesení, které nemohou být podle jednacího řádu 
hlasovány v bodu diskuse, zařadí ke zprávě starostky. 

- Starostka přislíbila, že se bude snažit svolat mimořádné zastupitelstvo ještě během letních 
prázdnin k věci plánovaných staveb ve vnitroblocích na Židově. 

 
Návrh Dominika Bečky na usnesení: 

Usnesení č. 95Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
v y z ý v á 
Radu MO Pardubice I k vyjádření připomínek a uplatnění námitek k záměru „Novostavba 
bytového domu Sakařova II, Pardubice“ v souladu s doplňujícím vyjádřením Odboru 
hlavního architekta MMP, tedy směřující ke zmenšení měřítka záměru a zajištění souladu 
s charakterem okolní zástavby dle §5 odst. 5 ÚPmP. 
 
Hlasování: 
PRO  15 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   0 
- Schváleno 
 
 
Ivana Dolečková 
- upozornila na rozlámané dlaždice na vydlážděné cestě v Bubeníkových sadech 
 
Jiří Čáslavka 
- dotázal se na poměry na úřadě – proč starostka požádala primátora o interní audit 
 
Dominik Bečka 
- dotaz na stažené body z 53. RMO Pardubice I a následné schválení rozdělenou radou  
 
Jiří Kotyk 
- kritika Pardubické jedničky – obrázky neodpovídají obsahu (kritika šéfredaktora Málka – 

obrázky byly zařazeny i bez vědomí autorů textu) 
 
 

2. 

Prezentace – Bělobranské náměstí a ul. 17. listopadu 
 
Vojtěch Jirsa odprezentoval plánované změny na Bělobranském náměstí a změny dopravního 
značení (úpravy přechodu s ostrůvkem + omezení parkování a cyklopruh) na třídě 
17. listopadu. 

Starostka požádala předsedu komise pro urbanismus a architekturu Jaroslava Menšíka 
o zasílání zápisů z komise. 

Zastupitelé v diskusi k tomuto bodu vyjádřili s návrhem studie na Bělobranském náměstí svůj 
souhlas.  
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3. 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Zpravodaj: Alena Stehnová 

- uskutečnila se diskuse k některým bodům zprávy 
- dotazy na jednání s Ing. Bakajsou a občany na téma Petice ohledně zvýšení komfortu 

dopravy v oblasti U Kostelíčka a nejbližším okolí - zastupitelé si vyžádali od starostky 
zpracovanou studii – starostka všem pošle      Z: starostka 

- I. Dolečková požádala o zaslání materiálů k dotaci na sídl. Závodu míru  Z: starostka 
- v průběhu diskuse se v 18:30 h omluvil a odešel Jiří Lejhanec 
 
Filip Sedlák předložil 3 návrhy usnesení: 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s i   v y h r a z u j e 
pravomoc vyjadřovat se jakožto účastník územního řízení pro stavby na území městského 
obvodu Pardubice I. Tento postup vychází z Hlavy VII čl. 24 odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2020 a č. 2/2021.  
 
 

Hlasování o návrhu č. 1 
PRO  4 (D. Bečka, O. Beran, J. Čáslavka, F. Sedlák) 
PROTI  5 (M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, O. Šebek, P. Dospěl) 
ZDRŽEL SE 5  (R. Harmat, V. Martinec, A. Stehnová, M. Hubálková, J. Kotyk) 

Výše uvedené usnesení nebylo přijato. 
 
 

Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I   
u k l á d á   
starostce MO Pardubice I zahájit bez zbytečného odkladu jednání s primátorem Statutárního 
města Pardubic s cílem nabídky odkupu pozemků číslo 864/68, 882/37 a 865/6 v katastrálním 
území Pardubice od soukromého majitele do majetku statutárního města Pardubic s cílem 
zabránit výstavbě bytových domů v této lokalitě.  
 
Hlasování o návrhu č. 2 
PRO    4 (R. Harmat, O. Beran, J. Kotyk, F. Sedlák) 
PROTI    0  
ZDRŽEL SE 10 (V. Martinec, M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, D. Bečka, P. Šebek, 

A. Stehnová, M. Hubálková, P. Dospěl, J. Čáslavka) 

Výše uvedené usnesení nebylo přijato. 
 
 

Návrh usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo MO Pardubice I 
u k l á d á 
starostce MO Pardubice I zahájit bez zbytečného odkladu jednání s primátorem Statutárního 
města Pardubic s cílem nalézt vhodné regulační nástroje pro omezení další výstavby v oblasti 
Židova, konkrétně na pozemcích číslo 864/68, 882/37 a 865/6 v katastrálním území Pardubice.  
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Hlasování o návrhu č. 3 
PRO  5 (R. Harmat, D. Bečka, O. Beran, J. Kotyk, F. Sedlák) 
PROTI  0  
ZDRŽEL SE 9 (V. Martinec, M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, P. Šebek, 

A. Stehnová, M. Hubálková, P. Dospěl, J. Čáslavka) 

Výše uvedené usnesení nebylo přijato. 
 
 
 
Usnesení č. 96Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

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

4. 

Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020 
 
Zpravodaj: Patrik Dospěl 

- bez diskuse 
 
Usnesení č. 97Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2020 bez výhrad dle 
předloženého návrhu. 
 
 
 

5. 

Úprava rozpočtu dle pokynů MMP – Rozpočtové opatření č. 2 
 
Zpravodaj: Patrik Dospěl 

- bez diskuse 
 
Usnesení č. 98Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu dle pokynů MMP. Rozpočtové opatření zahrnuje 
na příjmové straně rozpočtu zrušení minusových položek „Odvod části poplatku za TKO“ 
ve výši Kč -10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši  
Kč -622.000,00 a přejmenování kapitoly 4 na „Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace“, 
přičemž v této kapitole zřizujeme novou položku „Finanční vypořádání s MMP“, prozatím 
v nulové výši. Na výdajové straně rozpočtu zřizujeme novou kapitolu „Odeslané konsolidační 
transfery“ a rozpočtujeme na ni položky „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši 
Kč 10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši Kč 622.000,00; 
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6. 

Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2020 
Rozpočtové opatření č. 3 

 
Zpravodaj: Patrik Dospěl 

- bez diskuse 
 
Usnesení č. 99Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 3 - rozdělení přebytku roku 2020 dle předloženého návrhu. Finanční 
vypořádání provádíme takto: Na příjmové straně rozpočtu navyšujeme položku „Finanční 
vypořádání s MMP ve výši Kč 518,625,52 a v části „Financování“ navyšujeme položku 
„Zapojení prostředků z roku 2020“ o Kč 19.014.155,84. Rezervu rozpočtu na výdajové straně 
rozpočtu navyšujeme o Kč 19.193.867,62, položku „Zálohový příděl do sociálního fondu“ 
navyšujeme o Kč 383.913,74 
 
 

7. 

Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021 - 
Rozpočtové opatření č. 4 

 
Zpravodaj: Patrik Dospěl 

- bez diskuse 
 
Usnesení č. 100Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 4 - 1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 dle 
předloženého návrhu: 
 

Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 20 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2020 100 000,00 208 961,55 108 961,55
Zálohový příděl v roce 2021 622 000,00 622 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2020 0,00 338 913,74 338 913,74
Úroky z účtu 1 000,00 1 000,00 0,00

Zdroje celkem: 723 000,00 1 170 875,29 447 875,29

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00 140 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 400 000,00 424 000,00 24 000,00
Dary při významných životních situacích 25 000,00 70 000,00 45 000,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 40 000,00 40 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 60 000,00 60 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 4 000,00 1 000,00
Rezerva 25 000,00 402 875,29 377 875,29

Výdaje celkem: 723 000,00 1 170 875,29 447 875,29

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00

Údaje jsou v KčOčekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00

Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00Zdroje celkem: 593 900,00
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8. 

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 - 
(rozpočtové opatření č. 5 – 18) 

 

Zpravodaj: Patrik Dospěl 

- uskutečnila se diskuze k tomuto bodu 
- Patrik Dospěl navrhnul hlasovat odděleně o rozpočtovém opatření č. 18 a společně 

o rozpočtových opatřeních č. 5 - 17 – všichni souhlasili 
- Dominik Bečka předložil návrh usnesení – rozpočtové opatření č. 19 – viz níže  
 
Rozpočtová opatření č. 5 – 17: 
 
Rozpočtové opatření č. 5 

Usnesení č. 101Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 5. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 14 – na položce Vnitřní správa na položce „Provoz 
ÚMO I“ o Kč 50.000,00 Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Navýšení objemu prostředků je nutné z důvodu nákupu respirátorů a dezinfekčních 
prostředků.   
 
 

Rozpočtové opatření č. 6 

Usnesení č. 102Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 6. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 14 – Vnitřní správa na položce Provoz JSDH o Kč 
60.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Jedná se o zvýšení rozpočtovaných prostředků na zajištění běžného provozu jednotky (PHM, 
drobný materiál, běžné opravy apod.).  
 
 

Rozpočtové opatření č. 7 

Usnesení č. 103Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 7. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Údržba Tyršovy sady 
o Kč 800.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Jedná se o zvýšení rozpočtovaných prostředků tak, aby byla ve standardní kvalitě a dle 
uzavřených smluv zajištěna péče o Tyršovy sady. Kč 400 tis. je potřeba k dorovnání dle 
uzavřené smlouvy, Kč 170 tis. dorovnání inflace, Kč 130 tis. na zajištění odpadového 
hospodářství a Kč 200 tis na antivandalské prvky k dětskému hřišti (ocelová síť). 
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Rozpočtové opatření č. 8 

Usnesení č. 104Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 8. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Údržba prostoru 
Přednádraží o Kč 80.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Tento krok je nezbytný z důvodu provedení akutní opravy fontány, se kterou nebylo při 
sestavování rozpočtu na rok 2021 počítáno.  
 
 

Rozpočtové opatření č. 9 

Usnesení č. 105Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 9. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Odpady o Kč 
200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Jedná se o přistavení kontejnerů na ruční sběr odpadu, které jsou umístěny v parku Na Špici. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 10 

Usnesení č. 106Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 10. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení 
objemu rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Fontány a 
zavlažovací systémy o Kč 200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Posílení této položky je nezbytné vzhledem k nutnosti neplánovaných oprav a údržby fontán.  
 
 
Rozpočtové opatření č. 11 

Usnesení č. 107Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 11. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Zahradní mobiliář a 
herní prvky o Kč 180.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Z těchto finančních prostředků bude zakoupena herní sestava na dětské hřiště na sídlišti 
nábřeží Závodu míru. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 12  

Usnesení č. 108Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
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provedení rozpočtového opatření č. 12. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Operativní údržba a 
úklid obvodu o Kč 200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

Z těchto finančních prostředků bude zakoupena mechanizace, např. sekačka, fukar apod. 
Stávající stroje již není možné opravit a je nutná výměna. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 13 

Usnesení č. 109Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 13. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – Životní prostředí na položce Péče o zeleň o Kč 
200.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 

Jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu zeleně, nákup materiálu a ochranných 
pracovních pomůcek pro zahradnice. 
 
 

Rozpočtové opatření č. 14 

Usnesení č. 110Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 14. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 27 – Doprava na položce Opravy a udržování 
komunikací o Kč 2.000.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Jedná se o finanční prostředky na základní opravy a údržbu komunikací a dále na opravu 
povrchu vozovky Sukovy třídy a ulice kpt. Bartoše. 
 
 

Rozpočtové opatření č. 15 

Usnesení č. 111Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 15. Předmětem rozpočtového opatření je zřízení nové 
položky „Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká“ ve výši Kč 
6.000.000,00 v kapitole 27 - Doprava. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Jedná se o druhou etapu rekonstrukce této lokality. 
 
 

Rozpočtové opatření č. 16 

Usnesení č. 112Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 16. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 27 – Doprava na položce „Projektové dokumentace“ o 
Kč 500.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Jedná se projektové dokumentace ve vazbě na aktuální plán rozvoje MO. 
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Rozpočtové opatření č. 17 

Usnesení č. 113Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření č. 17. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 34 – Kultura na položce Akce pořádané MO I o Kč 
45.000,00. Potřebnou částku pokrýváme z rezervy rozpočtu. 
 
Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení počtu plánovaných koncertů z 10 na 12, dále 
je nutno zohlednit poplatek OSA a vyhrazená parkovací stání pro účinkující.  
 
Přehled koncertů:  
Datum Účinkující Cena koncertu 

02.06.2021 Pernštejnka 6 000,00 Kč 

09.06.2021 Pardubická šestka 5 000,00 Kč 

16.06.2021 Živaňanka 6 000,00 Kč 

23.06.2021 KV Band 3 200,00 Kč 

14.07.2021 DO Jana Kvíčaly 5 000,00 Kč 

21.07.2021 Apalucha 4 000,00 Kč 

28.07.2021 Živaňanka 6 000,00 Kč 

11.08.2021 DO Jana Kvíčaly 5 000,00 Kč 

18.08.2021 DO Kulturního domu města Holic 5 000,00 Kč 

25.08.2021 Folk Stones 3 500,00 Kč 

01.09.2021 KV Band 3 200,00 Kč 
08.09.2021 Pernštejnka 6 000,00 Kč 

Celkem:  57 900,00 Kč 

Poplatek OSA nelze vyčíslit předem, hradí se až po odehrání všech produkcí.  
 
HLASOVÁNÍ O ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH Č. 5 – 17: 

PRO  13 
PROTI    0 
ZDRŽEL SE   1 (F. Sedlák) 
- Schváleno 
 
 
Rozpočtové opatření č. 18 

Usnesení č. 114Z   14/06/21 

PRO 11 (M. Drenko, I. Dolečková, J. Menšík, D. Bečka, P. Šebek, A. Stehnová, 
M. Hubálková, O. Beran, J. Čáslavka, J. Kotyk, F. Sedlák) 

PROTI    2 (R. Harmat, P. Dospěl) 
ZDRŽEL SE   1 (V. Martinec) 
 
1. Zastupitelstvo MO Pardubice I 

a) s c h v a l u j e 



11 

 

provedení rozpočtového opatření č. 18. Předmětem rozpočtového opatření je vytvoření 
nové položky „Dotace VČD“ ve výši Kč 40.000,00 v kapitole 34 – Kultura. 

b) s c h v a l u j e 
v příslušné veřejnoprávní smlouvě podmínit vyplacení finančních prostředků 
uskutečněním představení a finanční prostředky vyplatit až po odehrání posledního 
představení. 

c) s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Východočeským divadlem 
Pardubice, IČ: 00088358.  

Termín: do 30. 9. 2021 
Zodpovídá: Martina Tomanová 

 
 
Rozpočtové opatření č. 19 

Usnesení č. 115Z   14/06/21  (pro 13, proti 0, zdrž. 1 – V. Martinec) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 19. Předmětem rozpočtového opatření je zrušení rozpočtové položky 
„Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace“ v kapitole č. 14 - Vnitřní správa ve výši 
1.750.000,00 Kč a zřízení nové rozpočtové položky „Opravy chodníků“ v kapitole č. 27 - 
Doprava ve výši 1.750.000,00 Kč. 
 
 

9. 
Kontrolní zpráva č. 11 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Zpravodaj: Dominik Bečka 
 
Usnesení č. 116Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1.   souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č.11 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I, 
2.   ponechává v evidenci  

usnesení č.: 30Z, 41Z, 73Z, 83Z, 84Z, 87Z, 89Z, 92Z 
3.   vyřazuje z evidence 

usnesení č.: 93Z, 94Z 
 
 

10. 
Odvolání členaFV a volba nového člena finančního výboru 

 
Zpravodaj: Filip Sedlák 
 
Usnesení č. 117Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
a) o d v o l á v á 

z funkce členku finančního výboru Ing. Alexandru Prokopovou ke dni 23. 6. 2021, 
b) v o l í 

za člena finančního výboru Ondřeje Maxu, nar. 17. 2. 1979, s platností od 23. 6. 2021. 
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Na konci jednání Filip Sedlák připomínal, že si zastupitelé musí stanovit termín zasedání 
během léta, jak veřejnosti slíbili. 
 
 

Zasedání bylo ukončeno 19:35 hodin, 
15. zasedání ZMO Pardubice I se uskuteční ve středu 15. září 2021 od 16:00 h 

ve Společenském sále radnice na Pernštýnském náměstí 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne 23. 6. 2021 
Zpracovala: Hana Matuchová  
(všechna jména jsou uváděna bez titulů) 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..… 
Alena Stehnová 

starostka městského obvodu Pardubice I 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………................................  ……………………….................................. 
  Ivana Dolečková     Patrik Dospěl 


