Činnost starostky Aleny Stehnové od 11. 9. 2019 do 11. 12. 2019
Dne 11. 9. 2019
 Jednání u náměstka J. Mazucha:
 Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic – problematika umísťování
pamětních desek, památníků, informačních tabulí, role historiků, spolupráce s KPP,
informační systém ve spolupráci s informačním systémem města, osvěta, komunitní
projekty, turismus, kulturní akce, výzdoba města - osvětlení Vánoce, adventní trhy,
květinová výzdoba náměstí, radnice, umístění laviček, výsadba stromů, investiční záměry
městských obvodů a města Pardubic, podnikatelé – reklama, ozelenění restaurací,
bezbariérovost, nastavení pravidel pro provoz restaurací – hluk…
 potřeba vzniku nové pracovní pozice KOORDINÁTORA např. na útvaru OHA (stanovit jasně
daná pravila a kompetence), informační statut (zakotvení), mít na zřeteli zájmy města
se zájmy městských obvodů, souhra s jednotlivými starosty – synergie, projektování –
participativní plánování, výzkum, evaluace, jednotný a koncepční přístup, komunitní
prostor, spolupráce s veřejností, potenciál komunikace s jednotlivcem, s organizacemi,
pracovat a vycházet ze statistiky, vést mobiliář, ohled na žadatele, který může absolvovat
jen několik kroků u koordinátora a nemusí narážet na mnohem více úkonů, než dosáhne cíle
Dne 12. 9. 2019
 Jednání u náměstka J. Rychteckého:
 studie k bytovému domu na Sukově ul. a další budoucí zástavba na pozemcích města,
představení studie p. Braněm Štefančem
 workoutová sestava v Parku Na Špici – upřesnění financování, zdroje: z Programu podpory
sportu města Pardubic a z rozpočtu MO Pardubice, výběrové řízení, zpracování podmínek
(celková částka cca 700.000,- Kč)
Dne 13. 9. 2019
 Účast na Oslavě 100. výročí založení školy SPŠPaS Pardubice, která se konala pod záštitou
ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc.
 oficiální začátek v 9:30 hodin ve Východočeském divadle v Pardubicích,
 prohlídka školy s uvítacím ceremoniálem,
 setkání s bývalými učiteli,
 prezentace firem spolupracujících se školou,
 společenský večer,
 v sobotu 14. Září prohlídky školy bez doprovodného programu.
Dne 16. 9. 2019
 Informativní jednání s Ing. arch. Kadlecem, z Národního památkového ústavu v Pardubicích
a z Úseku památkové péče s Ing. Falhaurem a Bc. Tobiášem
 umístění kontejnerů na třídění odpad a kontejnerů na objemný odpad z prostoru
Bělobranského náměstí,
 zprovoznění pumpy u sochy Jána Nepomuckého,
 Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k osazení klasické ruční
pumpy na stávající studnu v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého na Bělobranském
náměstí v Pardubicích, na území památkového ochranného pásma Městské
památkové rezervace Pardubice.
 Dotčený orgán podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona považuje z hlediska státní
památkové péče požadovaný záměr na osazení klasické ruční litinové pumpy
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na stávající studnu uprostřed Bělobranského náměstí v Pardubicích, v blízkosti sochy
sv. Jana Nepomuckého, na pozemku označeném jako parc. č. 2655/2 v k. ú. Pardubice,
na území OP MPR Pardubice, dle předloženého katalogového listu ručního
stojanového čerpadla Standard II, za p ř í p u s t n ý při splnění této podmínky:
Typ pumpy bude odpovídat tradičnímu provedení a vzhledu, v tmavě zelené nebo černé
barvě.
úprava organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby jeho část byla využitelná
pro klidový pobyt – lavičky…,
parkování

 Jednání s Ing. Ptáčkem na OHA - Oddělení architektonické a urbanistické koncepce
 představení koncepční studie „Veřejná prostranství městské památkové rezervace (MPR)
v Pardubicích“ (https://www.pardubice.eu/files/priloha-c_1-zadani.pdf), hranice MPR
a ochranného pásma MPR, která zahrnuje: Pernštýnské náměstí, Zelenobranskou ulici,
Klášterní ulici, Pernštýnskou ulici, Kostelní ulici, Bartolomějskou ulici, Wernerovo nábřeží,
ulici POD SKLÍPKY, Zámeckou ulici, Příhrádek, ulici Pod Zámkem, ulici Svaté Anežky České,
Bělobranské náměstí – patří do tzv. ochranného pásma - kvalita povrchových materiálů
odpovídá charakteru lokality – je třeba řešení nádob na odpad - prostor se primárně tváří
jako dopravní a postrádá funkci pobytovou - revize zeleně - výškové členění prostorů, ulici
Na třísle, Vrchlického nábřeží, Komenského náměstí, most přes řeku Chrudimku, ulici
u mlýnů, severní část Jahnovy ulice, východní část náměstí Republiky, tedy území zaujímající
historické centrum města a blízkého okolí.
Dne 17. 9. 2019
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce














propady v ul. JUDr. Krpaty – zpracovat novou PD do konce roku, rozdělit na etapy
zkoordinovat s VaKem, kácet po částech – provedeny odvrty (poskytnout VaKu
jako podklad), požadavek na město – finance na příští rok, tajemnice naplánuje jednání
s PRODINem (upřesnění, co má být v PD). Zodpovídá: L. Tobolková
obnova stromořadí v ul. Jahnova – Paláce Pardubice – jednání výsadby, zodpovídá:
M. Klapka
vyhradit parkovací místa pro SPŠPT do doby, než se opraví parkoviště před konzervatoří,
stanovení je, SmP osadí značku (H. Pechmanová dořeší strategii s ředitelem školy) – u Billy
místo pro zásobování + betonové zábrany u anglických dvorků (zajistí P. Janata),
zodpovídá: H. Pechmanová
spol. Magnum – tržnice, projednáno s Drajerovými (zatím situace stejná) – připravit jednání
s MP, řešit pokutováním na tržnici + situace před Mc Donaldem – parkování,
smlouva s Geovapem (kontejnery) – objednat H. Vaněčkovou k jednání se starostkou,
zodpovídá: tajemnice
Bělobranské náměstí – hledat vhodné místo pro kontejnerové stání na separovaný odpad –
2 možnosti – mimo náměstí, úvaha o podzemních kontejnerech (???) – připravit jednání
s vedoucím OŽP Ing. Míčou
rekonstrukce nábřeží Závodu míru – (dotace v první fázi nebyla schválena, příprava
na druhou výzvu, na pondělí sjednat setkání starostky + tajemnicí s poslancem
M. Kolovratníkem se žádostí o podporu), zodpovídá: tajemnice
zasakovací kontejnery (přizvat Ing. arch. Menšíka + P. Janatu), konzultace
průchod z ul. Štefánikova na Palackého třídu – zadání jednoduché studie, řešení prostoru
od Štefánikovy ul. k bytovému domu a průchodu (získat projektanta) + spolupráce s OHA
+ projednat s vlastníky (dát do podmínek), zodpovídá: tajemnice
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Účast na akci k 8. výročí otevření Centra Kosatec, bezbariérového sídla České abilympijské
asociace, které otevřelo dveře velkým i malým návštěvníkům - klasickou prohlídkou objektu,
tvořivou dílnou, zážitkovým seminářem... www.centrumkosatec.cz.



Shromažďování reklam do Zpravodaje, individuální jednání.



Účast na vernisáži venkovní putovní výstavě na třídě Míru s názvem: „Než přišla svoboda“
která ukázala, co charakterizovalo společnost v našem městě před revolucí, organizovaná
Pardubickým krajem (přítomnost vicehejtmana R. Línka, primátora M. Charváta,
p. Mgr. Stibicové…).

Dne 18. 9. 2019
 Jednání se zástupci Věznice Pardubice, náměstek Mgr. T. Balek, Ing. M. Tomek

novela - Nařízení vlády č. 87/2019 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených
od 1. 1. 2020, Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že změna směřuje ke zvýšení odměny
odsouzených za práci, a to za účelem umožnit odsouzeným umoření větší části jejich
případných dluhů, tím má být snížen jeden z rizikových faktorů přispívajících k recidivě,
jímž je vysoká míra zadluženosti odsouzených, dále pracuji v terénu, jsou v kontaktu s lidmi,

vypracování dodatku smlouvy ke spolupráci s MO Pce I, zodpovídá: tajemnice


Společné jednání nad problematikou Wernerova nábřeží, přítomni: starostka, Ing. Bakajsa,
Ing. Vondrka, Ing. Šmaha, vedoucí odboru M. Klapka, MP – Škoda, Ing. Hübl
 problematika divokého parkování
 vjezd těžkých aut na Císařský náhon, je součástí městské památkové zóny a patří městu,
stará se o něj městský obvod I.
 porosty jedlin, ochrana památkových stromů plůtky proti vykonávání potřeb psy
 odchyt holubů do odchytových klecí
 znečištění starého města holubím trusem
 úklid Pernštýnského náměstí po svatebních obřadech – problematika rozhazování rýže,
používání vystřelovacích konfetů…



Redakční rada Zpravodaje Pardubická 1 – salónek kavárny Evropa, přítomni: starostka,
zastupitel Ing. J. Lejhanec, zastupitel J. Čáslavka, redaktor Bohumil Roub
 plán do konce roku vyjdou 2 čísla Zpravodaje a v roce 2020, bude vyvoláno výběrové řízení

Dne 19. 9. 2019
 Informační zpravodajství pro Český rozhlas Pardubice s redaktorkou D. Bačkorovou k tématu
Bělobranské náměstí, přítomni: starostka, zastupitel V. Jirsa, vedoucí odboru MO M. Klapka
 předání informací zastupiteli p. Harmatovi z aktuálních řešení problematiky MO Pce I.


Od Státní památkové péče jsme obdrželi závazné stanovisko k osazení klasické ruční pumpy
na stávající studnu v blízkosti sochy sv. Jána Nepomuckého na Bělobranském náměstí
na území památkového ochranného pásma Městské památkové rezervace. Požadovaný záměr
je P Ř Í P U S T N Ý při splnění podmínek, že typ pumpy bude odpovídat tradičnímu provedení
a vzhledu, v tmavě zelené nebo černé barvě.

Dne 20. 9. 2019
 Obchodní středisko Grand – oslovení inzerentů, předání nultého čísla Zpravodaje, tiskopis
objednávky + aktuální ceník pro inzerci


Jednání s kapelníkem skupiny STRESOR Martinem Kočím
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budoucí spolupráce a podmínky při hudebních produkcích v Bubeníkových sadech,
plánovaná akce ve dne 1. 7. nebo 2. 7. 2020, požadavek na podporu akce formou dotace

 Bělobranské náměstí - 2 denní akce „Náměstí bez aut“ i ve dne 21. 9. 2019, organizováno
Piráty
 Obdrželi jsme ÚZEMNÍ SOUHLAS s umístěním stavby: workoutové sestavy v Parku Na Špici
a v Bubeníkových sadech.
Dne 23. 9. 2019
 Jednání v kanceláři poslance M. Kolovratníka, téma: pomoc při zjištění zpětné vazby našeho
podání dotace k revitalizaci panelového sídliště nábřeží Závodu míru, příprava na doplnění
žádosti


21. schůze RMO PCE I.
 vyjádření k PD pro územní rozhodnutí – „Hotel IDEON, ubytovací část hotelu“
 vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
 schválení objednávky grafické přípravy zpravodaje č. 1
 výběrové řízení na prodej vozidel
 přesuny finančních prostředků
 diskuze



Účast na Komisi pro rodinu a dítě
Program jednání:

určení ověřovatele zápisu

podněty k tvorbě koncepce rodinné politiky

informace z jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a souvisejících
služeb

diskuse

Dne 24. 9. 2019
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce
 nepořádek kolem kontejnerů u Kubíka – zjistit u SmP (pí Suchánková), jak často
se vysypávají (příp. častěji vysypávat), na podzim zkontrolovat (příště informaci o stavu),
zodpovídá: P. Janata












požadavky p. Holečka – budou nahrazeny kovové řetězy u košů síťovými koši a bude
provedena nástavba části oplocení, aby nedocházelo k fyzickému kontaktu sportovců
s majitelem objektu, zodpovídá: M. Klapka
naplánovat jednání u primátora (řešení prostoru u Zvonice) – majetek města – parkování
v tomto prostoru by mělo řešit OMI, zjistit záměr u arch. Kavalírové, tajemnice připraví body,
které se předem pošlou primátorovi, aby se připravil – projednat na komisi s arch. Reiským,
zodpovídá: tajemnice
na OMI poslat dotaz ohledně odstranění brány u zvonice – na SÚ poslat podnět k odstranění
zodpovídá: M. Klapka
řešit výkup pozemků od Kubíka na vybudování kontejnerového stání, zodpovídá: M. Klapka
prostor před DH – najít řešení pro autobusy – tajemnice osloví náměstkyni Dvořáčkovou
s dotazem na záměr (vyžádat studii), zodpovídá: tajemnice
starostka osloví zastupitele – účast na akcích (sv. Martin + výsadba stromů + rozlévání
polévky v čase adventu, zodpovídá: starostka
Čičák – řešit čerpadlem + voda z Čičáku
do RMO ke schválení – výsadba cibulovin
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připravit revizi provozního řádu v parku Na Špici – doplněno (alkohol, workoutové prvky ….)
10 mil. stromů pro Česko – odpovědět p. náměstkyni (vytipování 9 ks jírovce), zodpovídá:
M. Klapka

 Účast na Komisi pro reklamu a pozemky

Dne 25. 9. 2019
 Jednání se zástupci OC Grand, téma: studie a projekt výstavby poschoďového parkovacího
domu, správcem komplexu je Pražská správa nemovitostí, která má rovněž kontakty na místní
nájemce nové zájemce o obchodní prostory.


Účast na jednání komise pro spolupráci rozvoje městského obvodu.



Mimořádné zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I.
 Návrh obecně závazné vyhlášky č…./2019, kterou se vydává Statut města Pardubic
 Úprava rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019

Dne 26. 9. 2019
 Dílčí jednání s tématem workoutové sestavy v Parku Na Špici, přítomni: starostka, zastupitelé
V. Jirsa, F. Sedlák, O. Šebek, vedoucí odboru M. Klapka, odborník pro tyto sestavy A. Hruša
 úvaha zda výběrové řízení nebo přímé zadání
 hodnotící kritéria
 zadání projektové dokumentace + stavebního povolení, ověřit Stavební úřad – stavební
povolení vs. územní souhlas, zodpovídá: M. Klapka
 dotaz - způsob výběru J. Rychtecký, viz workoutové hřiště na Dukle
 dotaz – způsob výběru na Komisi pro sport (J. Herudek)
 dotaz na Jobu – požadavky na parametry, zodpovídá: M. Klapka
 nabídky jsou k dispozici
 optimální místo pro umístění, blíže k lidem u vstupu do parku, zázemí pro převlékání
uživatelů, zahájit komunikaci s loděnicemi pro možné zázemí
 dopadová plocha – diskuze,
 výška prvků
 kotvení
 provedení
 úplnost – prvky, kt. budou sloužit i pro handicapované, přístupnost pro všechny občany
 vzít na vědomí připomínku zastupitele F. Sedláka – grafika na dopadové ploše
 analýza nabídek
 architektonické posouzení


Společenská událost v sále radnice, koncert Baroco Sempre Giovane.

Dne 27. 9. 2019
 Jednání s odborem pro PR firmy Enteria, Jiráskova ul., vyjednána celoroční reklama
ve Zpravodaji na rok 2020
Dne 30. 9. 2019
 Pokračování dílčího jednání s tématem workoutové sestavy v Parku Na Špici u náměstka
J. Rychteckého


Jednání u náměstkyně H. Dvořáčkové – budova Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ,
o. p. s. Komenského 432, žádost o dotaci
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Dne 1. 10. 2019
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce
 umístit sloupky v Jindřišské ul. podél chodníku (pevné + 1 vyndavací) – návrh dopravního







značení: zodpovídá: H. Pechmanová, za realizaci zodpovídá: M. Klapka
řešit parkování v Sakařově ulici – objednáno stanovení u P. Švarce – vzít do komise,
zodpovídá: H. Pechmanová
akce sv. Martin, zvážit cenovou nabídku, zajistit stojany s pytli na odpadky, řed. MP Hübl –
domluví bílého koně ze Slatiňan i doprovodem, převoz do Pardubic, dohodnuta úhrada
pouze za naftu do auta, jinak vše zdarma ze strany MP…poděkování
akce rozlévání polévky v čase Adventu, domluvit cenovou nabídku, organizaci, průběh
zajistit prostor pro zahradnice – nástavba výměníku, jednat s p. Štěpánkem (výměník
Na Hrádku – vlastní město? – zjistit od Ing. Hrušky a arch. Kavalírové), další varianta byt
v Nerudově ul. – projednat s SVJ – poslat dopis), zodpovídá: tajemnice
připravit požadavky na náš rozpočet 2020, zodpovídá: P. Víšek
pro příští rok řešit výběr kapel pro koncerty v Bubeníkových sadech – i jiné žánry

 Dílčí jednání k tématu Bělobranského náměstí
 kontejnery do ulice Na třísle
 schůzka s vedoucím OŽP M. Míčou – jednání naplánovat na 17. 10. 2019
 další postupy: ideový návrh z OHA


Účast na oslavě 40. výročí otevření ZŠ Závodu míru
 Dne 3. září 1979 byla v Pardubicích na sídlišti Závodu míru otevřena nová škola, dnes je
pod vedením ředitelky Jarmily Staňkové, škola pořádá motivační a didaktické Pedagogické
dny, stala se školou ASPnet UNESCO, organizuje pro žáky výukové pobyty v zemích jejich
jazykového zaměření, žáci se úspěšně účastní předmětových olympiád, soutěží FVTM,
pracují v pěveckém a divadelním souboru, věnují se sportu, charitativním činnostem, mají
vlastní rétorickou soutěž – „Mistr slov“…



Účast na oslavě 40. výročí otevření MŠ Korálek
 jde o 6-ti třídní mateřskou školu s kapacitou 156 dětí, která pracuje podle unikátního
Školního vzdělávacího programu První kroky (jehož základem je Úmluva o právech dítěte),
ŠVP je zaměřený na rozvoj hodnotového potenciálu dětí

Dne 2. 10. 2019
 Pracovní jednání se senátorkou Mgr. M. Horskou, téma vize Základní školy a praktické školy
Svítání, o. p. s.
Dne 3. 10. 2019
 Účast na oslavě 50. výročí otevření MŠ K Polabinám
 jde o 6-ti třídní mateřinku s kapacitou 156 dětí, která je zaměřena na celkový rozvoj
tělesného a duševního zdraví svěřených dětí
Dne 4. 10. 2019
 Pracovní jednání na téma stavby kongresového centra IDEON
 jde o budovu s dostatečnou ubytovací kapacitou, prohlídka projektové dokumentace,
vizualizace a maketa stavby, kapacita bude 156 pokojů, s celkovým počtem 320 lůžek a 120
přistýlek, v plánu je i úprava zeleně v okolí hotelu, plavecký stadion chystá víceúčelové
hřiště a u vstupu do nového hotelu se bude parkově upravovat, parkovací místa budou
v dvoupodlažních podzemních garážích pod přístavbou.
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Dne 7. 10. 2019
 Jednání Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic, návrhy, které se dále postupují Radě
města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic
 Navrženi: bývalá ředitelka Komorní filharmonie - Ing. Jarmila Zbořilová
bývalá primátorka
- Ing. Hana Demlová
zubní chirurg
- MUDr. Jiří Hašek
kovář - podkov, kování koní…
- Ing. Václav Ráliš
 Účast na Komisi pro rodinu a děti
Dne 8. 10. 2019
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce









do RMO schválení příspěvků na akci Svatý Martin a rozdávání polévky v čase Adventu
na akci rozlévání polévky starostka osloví dodavatele, organizace, stan MO Pce I, ozvučení,
vánoční zpěvy, stoly, lavice, várnice, nakrájený chléb, ubrousky, misky a lžíce na jedno
použití, odpadové koše, kostýmy, pozor – mít zdravotní průkaz při distribuci, výroba
plakátů v elektronické podobě
připravit požadavky na rozpočet města – do konce měsíce
připravit požadavky na rozpočet MO Pce I. pro rok 2020
propady v ulici JUDr. Krpaty – zpracovat novou PD do konce roku, rozdělit na etapy
a zkoordinovat s VaKem kácet po částech – provedeny odvrty (poskytnout VaKu
jako podklad), požadavek na město – finance na příští rok, pohlídat nové sjezdy, DÚR+DSP
30. 11. 2019, PDPS 28. 2. 2020, zodpovídá: M. Klapka, L. Tobolková
vyhradit parkovací místa pro SPŠPT do doby, než se opraví parkoviště před konzervatoří,
stanovení je, SmP osadí značku (H. Pechmanová dořeší strategii s ředitelem školy) – u Billy
místo pro zásobování + betonové zábrany u anglických dvorků (zajistí P. Janata) – vyčkat
do změny statutu, zodpovídá: H. Pechmanová

Dne 9. 10. 2019
 Účast na Komisi pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic
 dotace pro volnočasové aktivity
 návrh změn pravidel pro poskytování dotací
 oceňování žáků, studentů
Dne 10. 10. 2019
 Jednání u náměstka Kvaše na téma doprava a parkování v centru města
 ve věci změn vyhlášek a nařízení města, konkrétně zvýšení místního oplatku za vyhrazené
parkovací místo, za vydání povolení k vjezdu do vybraných částí města a změny v systému
placeného stání, což patří do kompetence města, poukázala jsem na problematiku
neoprávněného parkování v blízkosti zvonice na náměstí Republiky u kostela
sv. Bartoloměje.
Závěr: neoprávněné parkování bude řešeno na základě našeho podnětu


Oslovení menších podnikatelů pro inzerci do Zpravodaje Pardubické 1
 výzva přes datové schránky podnikatelů



Účast na zahájení Podzimních městských slavností 10. – 13. října 2019
 spanilá jízda kočárů
 staročeské tržiště
 filmový plac
 lampionový průvod + ohňostroj
 sraz historických vozidel
 závody historických kol
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turistický vláček
pěvecká vystoupení
večerní promítání filmů
dětské atrakce a workshopy
Běh naděje….aj.

Dne 13. 10. 2019
 Účast na sportovní akci 129. ročník „Velké pardubické“
Dne 14. 10. 2019
 Jednání u náměstka J. Mazucha k tématu příprava rozpočtu pro rok 2020
Požadavky na rozpočet města Pardubic na rok 2020:
 rekonstrukce komunikace vč. chodníků ul. JUDr. Krpaty – I. etapa nebo vozovky
ul. Sezemická – ca Kč 7 000 tis., finanční prostředky na realizaci I. etapy rekonstrukce
dlouhodobě neřešené komunikace v součinnosti s firmou VaK Pardubice, a. s. aktualizovaná
projektová dokumentace bude dodána MO I do konce roku 2019, popř. vozovky
ul. Sezemická - v úseku od Pospíšilova náměstí směrem k ul. Věry Junkové
(od ul. Na Okrouhlíku hranice s MO III.) v součinnosti se společností VaK Pardubice, a.s.,
 regenerace panelového sídliště nábř. Závodu míru – III. etapa – Kč 2 500 tis., finanční
prostředky na spoluúčast z rozpočtu města na podílu obce na III. etapu regeneraci
panelového sídliště nábř. Závodu míru vzhledem k opakovaným dotazům obyvatel tohoto
sídliště s předpokládaným financováním v následující struktuře: dotace ve výši Kč 3 915 tis.,
vlastní podíl MO Pardubice I – Kč 2.583 tis., spoluúčast rozpočtu města – Kč 2 500 tis.,

rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828 – Kč 3 000 tis., spoluúčast města
na financování rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828, zbývající finanční prostředky
ve výši 550 tis. Kč by byly dodány z rozpočtu MO Pardubice I,
 transfer do rozpočtu MO na investice – Kč 2 717 tis., jedná se o každoroční transfer
z rozpočtu města, který měl alespoň částečně nahradit příjmy z hazardních her (v celkové
výši Kč 15 000 tis. pro všechny MO), byl domluven v minulém volebním období, do rozpočtu
na rok 2019 ovšem poskytován není,
 rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku a Studánecká – II. etapa – Kč 3 000 tis.,
spoluúčast města na realizaci další etapy rekonstrukce tohoto vnitrobloku, zbývající finanční
prostředky ve výši Kč 1 600 tis. by byly hrazeny z rozpočtu MO Pardubice I,
 obnova stromořadí v ul. Jahnova – I. etapa – Kč 2 000 tis., finanční prostředky na I. etapu
obnovy stromořadí v ul. Jahnova, která je v kritickém stavu, celkové náklady jsou očekávány
ve výši Kč 5 000 tis.,
 rozšíření závlah v parku Na Špici – Kč 1 000 tis., finanční prostředky na rozšíření závlah
v zadní části parku Na Špici.


Společné jednání se všemi starosty s vedením města Pardubic o investičních akcích
v součinnosti s plánem VaK, Ing. Dyntar, náměstek Vaku k MO Pce I:
 ul. Kostelní, Wernerovo náměstí – město – probíhá výběr projektanta, VAK
má rozpracovanou PD,
 výstavba nové kanalizace – PD v přípravě,

ul. Na Hrádku – stoka v ul. Na Hrádku je vyvložkována – provoz kanalizace prověří stav
kanalizace z parkoviště za domem hudby do ul. Na Hrádku,

Sukova třída – bez připomínek,

Lávka „Poseidon“ – VAK – přeložka kabelu viz podmínky VAK,

ul. Sezemická kanalizace – havarijní stav, VAK provede opravu,

I. úsek Pospíšilovo nám., je připravována PD na zbylou část
11-12/2019
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ul. JUDr. Krpaty – město – postup bude projednán dle finančních možností - nutná výměna
kanalizace v celé ulici,
U Husova Sboru – kanalizace – VAK oprava – nutná výměna kanalizace PD není
2020
Studánecká, Spořilov – kanalizace – VAK oprava – bezvýkopová oprava stok
2020






Nábřeží Závodu míru – projektová příprava viz vyjádření VAK
Terminál B – projektová příprava viz vyjádření VAK
jez Labe pravá strana – úprava prostoru (Lanové centrum) – viz vyjádření VAK
Letní stadion viz vyjádření VAK
ul. Prodloužená – hřiště ZŠ – změna řešení, nedojde ke „kolizi“ se stokou - viz vyjádření
VAK
 ul. Palackého I. etapa – vybrán zhotovitel studie, následně bude zpracována DPS – VAK,
nutno koordinovat kanalizace v ul. Palackého je vyvložkována – nutno ještě vyvložkovat
napojení stok z ul. Jungmannova a K Polabinám.


Emeritní primář očního oddělení MUDr. Iserle se dožil úctyhodných 100 let, gratulace
a obdarovávání v kanceláři starostky, účast ČSSZ



22. schůze RMO Pce I:
 vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu
 vyjádření žádosti o možnost přímého prodeje nebytových prostor
 vyjádření žádostem o dotace
 výběrové řízení č. VŘ 6/2019: „Dodávka nákladního automobilu“
 vyjádření k PD – Metropolitní optická síť
 vyjádření k PD pro územní řízení
 přesuny finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019
 diskuze

Dne 15. 10. 2019
 Porada s vedoucími odborů ÚMO Pce I
 propady v ul. JUDr. Krpaty – zpracovat novou PD do konce roku, rozdělit na etapy







a koordinovat s VaKem kácet po částech – provedeny odvrty (poskytnout VaKu
jako podklad), požadavek na město – finance na příští rok, pohlídat nové sjezdy, DÚR+DSP
30. 11. 2019, PDPS 28. 2. 2020, zodpovídá: L. Tobolková, M. Klapka,
obnova stromořadí v ul. Jahnova – Palace Pardubice – požadavek do rozpočtu města PD
30. 10.(3,5 mil. Kč), zodpovídá M. Klapka,
vyhradit parkovací místa pro SPŠPT do doby, než se opraví parkoviště před konzervatoří,
stanovení je, SmP osadí značku (H. Pechmanová dořeší strategii s ředitelem školy) – u Billy
místo pro zásobování + betonové zábrany u anglických dvorků (zajistí P. Janata) – vyčkat
do změny statutu: zodpovídá:H. Pechmanová,
rekonstrukce nábřeží Závodu míru: zodpovídá: tajemnice,

vánoční zpěvy v kostele Zvěstování Panny Marie, sbory, zajištění vánočních perníčků, příjezd
autobusem ke kostelu pro pěvecké sbory, vynesení nástrojů – domluvit s MP, vánoční
pozdrav starostky 21. 12., informaci o akci umístit. na facebook

Dne 16. 10. 2019
 Společné jednání s tajemnicí a Ing. arch. J. Menšíkem při zpracování cílové podoby Programu
rozvoje MO Pardubice I na rok 2019 – 2022.
Dne 17. 10. 2019
 Jednání v kanceláři starostky na téma: Bělobranské náměstí, přítomni: za OHA Ing. Ptáček,
vedoucí OŽP Ing. Míča, zastupitel V. Jirsa
Závěr: nákres Bělobranského náměstí arch. Reiským, komentář Ing. Ptáček, možné stání,
Ing.. Míča zjistí možnost rozšířit míst pro kontejnery za MŠ Na Třísle, zajistit informační plakáty
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pro občany, parkování na Bělobranském náměstí – návrh z OHA (mapa), zorganizovat pokračující
další jednání.
Dne 18. 10. 2019

Jednání s vedoucím ekonomického odboru ÚMO Pce I P. Víškem nad rozpočtem, přesuny
Dne 21. 10. 2019

Jednání s radním MUDr. Vítem Ulrichem, na téma: přejmenování ul. Labská na ulici či nábřeží
Václava Havla, jedna z prvních návštěv Václava Havla v roli prezidenta Československa vedla
v lednu roku 1990 do Pardubic, kde promluvil z balkónu Východočeského divadla k zaplněnému
náměstí, a ač se Václav Havel tímto zapsal do historie města, tak ani třicet let od sametové
revoluce a osm let od jeho úmrtí nenese žádná ulice či prostranství Pardubic jeho jméno.
Podle MUDr. V. Ulrycha je lokalita kolem Labe, s ohledem na budoucí revitalizaci tohoto území,
dobrou volbou, jedná se o část ulice od restaurace Cartellone po křižovatku u mostu Pavla
Wonky, kterou považuji za dostatečně reprezentativní a zároveň přejmenování nezpůsobí
komplikace obyvatelům při změně dokladů.
Závěr: projednání v RMO


Jednání s p. Prokopovou, dle vyjádření má problém s majitelkou objektu na Starém městě
v Kostelní ulici, dle informací dochází k záměrnému ničení artefaktů na zahradě objektu
a k fyzickým a slovním atakům
Závěr: jako jediným možným řešením je ohlášení na MP či Policii ČR

Dne 22. 10. 2019
 Porada s vedoucími odborů ÚMO Pce I
 organizování akce 10 mil. stromů pro republiku, spolupráce s arboristkou a zaměstnanci
ÚMO, stanoven datum výsadby na úterý 12. 11. 2019 – 9 vzrostlých stromů Jírovce maďalu
zasadí zastupitelé před ZŠ Spořilov, starostka oslovila všechny zastupitele, někteří se z akce
omluvili a mnozí nereagovali, účast potvrdili: zastupitel R. Harmat, O. Šebek, F. Sedlák,
V. Martinec, A. Stehnová,



Účast na zasedání Finančního výboru:
 zdroje rozpočtu pro r. 2020,
 výdaje rozpočtu pro r. 2020,
 návrh pracovní verze rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020,
 případné investiční výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2020,
 jako přílohy: tabulky za rok 2019 + 2020.

Dne 23. 10. 2019
 Jednání v Praze Školská komise SMO:
 seznámení se členy, předseda - Ing. Roman Vašina,
 sportovní infrastruktura – výše dotace, délka, uznatelné podmínky,
 IROP, IT, OPD, OPZ, OPŽP, OPPIK,
 zařazování ředitelek mateřských škol do platových tříd,
 nutnost změny Katalogu práce – MPSV
 integrace a inkluze


Společenská akce, koncert v Ideonu – program tvořený písněmi švédské skupiny ABBA,
připravené hudebním uskupením ze Slovenska Happyband Orchestru a Komorní
filharmonií Pardubice.

Dne 24. 10. 2019
 Servisní pololetní prohlídka řídících stanic systému DOMINO na počítači
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Jednání s vedoucím odboru kultury p. Karasem – organizace prodeje na třídě Míru



Jednání se starostou MO Pce V - Jiřím Rejdou, nad vydáním zpravodaje, komparace a zpětná
vazba, příprava podmínek pro soutěžení na výrobu zpravodaje Pardubická 1
 informace z MO Pce V: dříve 250.000,- za 4 výtisky/za rok 1 mil. Kč
 nyní MO Pce V - 12 stránek (my 20 a 16 stránek), 8,5 tisíc výtisků (my 10 tisíc)
 roznos – úřednicemi MO (my Česká pošta – nespokojenost)
 vysoutěžení na 2 roky
 periodicita 4x za rok – uzavírka vždy do 15 dne předcházejícího měsíce před vydáním (22.
března, 22. června, 22. září, 22. prosince)
 inzerce, komerční články
 QR kód
 redakční rada MO Pce V starosta, tajemník, asistentka - šéfredaktorka (u nás se krystalizuje
rada ve složení: Dr. Kotyk, P. Dospěl, F. Sedlák, R. Harmat a možnost dalších aktivních
zastupitelů, starostka, tajemnice – administrace, šéfredaktor B. Roub)

Dne 25. 10. 2019
 Jednání s představenstvem Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I, starosta V. Drašar,
místostarostka L. Pařízková
 investiční akce,
 zdroje financí (členské příspěvky, dotace, KÚ a město Pardubice…),
 potřeba oprav venkovního areálu u Sokolovny – jde o dětské hřiště, úprava do vyšší kvality.


Pracovní oběd se senátorkou Mgr. M. Horskou.



Osobní jednání s majitelem Prostě baru p. Bezpalcem, informování o stížnosti na hluk
od občana p. Řeháka, který bydlí v blízkosti baru
Závěr: další jednání s MP, policií ČR, s KHS a s majitelem baru.

Dne 28. 10. 2019


Slavnostní akt s položením kytice u sochy prvního československého prezidenta na náměstí

Československých legií k 101. výročí vzniku samostatného Československého státu, projev
starostky.
Dne 29. 10. 2019
 Porada s vedoucími odborů ÚMO Pce I:








hotel Sport – parkoviště zařadit do MK,
parkování v parku Na Špici
zajistit prostor pro zahradnice – nástavba výměníku, jednat s p. Štěpánkem (výměník
Na Hrádku – vlastní město? – zjistit od Ing. Hrušky a arch. Kavalírové), další varianta byt
v Nerudově ul. – projednat s SVJ – poslat dopis) – zatím žádné informace, zodpovídá:
tajemnice
požadavek tajemníka na vyklizení kanceláří ve 4. patře – nabízí náhradou prostory na nám.
Republiky nad Infocentrem u Zelené brány – nájem by platil MmP – zatím není aktuální

Stížnost p. S. F. na neadekvátní postih jeho souseda, který ho podle vyjádření fyzicky
napadl po dlouho trvajícím a vystupňujícímu se konfliktu, důvodem byla dlouhotrvající
rekonstrukce bytu souseda.
Závěr: v pravomoci starostky není možnost zasahovat do přestupkového řízení a ani nemůže
do spisu nahlížet.

Dne 30. 10. 2019
 Účast na Komisi pro spolupráci rozvoje MO PCE I.
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Dne 31. 10. 2019
 Supervize škol.
Dne 1. 11. 2019
 Jednání s náměstkem VaKu Ing. Dyntarem, informace prací na MO Pce I:
 kanalizace v ul. Sezemická není celé dokončeno
 oprava stoky po náměstí Pospíšilovo → po šachtu by se opravilo cca 400 m stoky
↓
až k ulici V. Junkové
je zpracován projekt – prověřuje se niveleta (výškové poměry, sklon…), zde došlo k závalu
stoky, prozatím nikoho neohrožuje, jde ale o havarijní stav, VaK oslovil firmy, pokládají
se kameninová potrubí – zásah započne 4. 11. 2019, bude zažádáno o dodatečné povolení,
MO Pce I je touto cestou předem informován, nemusíme soutěžit, stačí objednávka na již
vysoutěženou firmu, na dohodnutou výměru Vak 2,5 m pruh, 5 cm vrchní vrstva – snad
živičný (asfaltový)povrch…


Jednání se zástupcem Domu služeb Ing. Vejnarem (majitel p. Novák, Praha), přítomnost
Dr. Kotyka, bohužel jsme se časově minuli


seznámení s architektonickým návrhem Ing. A. Klose památník – v místech, kde původně
stávala synagoga, původní jednání s Židovskou obcí v Praze. Závěr: bude pokračováno
v dalších jednáních.

Dne 4. 11. 2019

Jednání s ředitelkami mateřských škol našeho MO I
 starostka představila ředitelkám mateřských škol vedoucí jednotlivých odborů Úřadu
městského obvodu Pardubice I.,
 prostřednictvím svých vedoucích, informovala zúčastněné o plánovaných investičních
akcích v okolí jednotlivých mateřských škol,
 ředitelky mateřských škol postupně definovaly jednotlivé problémy, které se týkají
přilehlých prostor okolo těchto zařízení a spadají jako veřejná prostranství do působnosti
městského obvodu Pardubice I.,
 vedoucí odboru H. Pechmanová a M. Klapka vysvětlili problematiku a nastínili možné
způsoby jejich řešení,
 byly projednány záležitosti, které byly předmětem minulého setkání:
 obnova vodorovného dopravního značení před MŠ v ul. Na Třísle – splněno,
 zbudování jednosměrné ul. Gebauerova – bezpečnost dětí, velký provoz – zatím
nedořešeno, bude znovu projednáno s dopravním odborníkem,
 dále byla poskytnuta informace ve věci realizace parkovacích míst u křižovatky ulice
nábř. Závodu míru a K Polabinám – rozšíření počtu, budou využívat i rodiče dětí přilehlé
MŠ,
 vznesen požadavek na potřebu rekonstrukce ul. Bulharská - zatím není zařazeno
v Programu rozvoje MO Pce I, dopravní projektant bude v příštím roce znovu provádět
posouzení kvality povrchů chodníků, je možné, že některé části chodníků budou
kvalifikovány tak, aby mohly být zařazeny z důvodu např. havarijního povrchu,
 přítomné ředitelky byly požádány, aby na MO hlásily i zjištěné výtluky, poškozené
dopravní značení nebo jiné závady v přilehlém okolí svých MŠ.
Závěr: bylo domluveno, že dojde k předání kontaktních údajů všech zúčastněných subjektů,
čehož výsledkem by měla být užší a pružnější spolupráce při řešení jednotlivých problémů,
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potřeb spočívajících především v podobě oprav případných závad a úprav okolí mateřských
škol.
Jednání RMO MO PCE I
Program 23. schůze:
 výběrové řízení č. VŘ č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“,
 stanovisko k PD „Přípojka kanalizace č. p. 140 Bělobranské náměstí“,
 rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro akci č. VŘ 6/2019: „Dodávka
nákladního automobilu“,
 výjimka za Zadávacího řádu veřejných zakázek – seče trávy na území městského obvodu
Pardubice I – dodatek č. 1,
 návrh na přejmenování části ulice Labská
 schválení vydání 1. čísla zpravodaje městského obvodu Pardubice I „Pardubická Jednička“,
 diskuze
Účast na Komisi pro rodinu a děti

Dne 5. 11. 2019
 Výpůjčka kostýmu z VČD Pce k akci sv. Martina


Zadání textu a obrazové podoby plakátu na akci sv. Martina



Jednání ohledně světelné reklamy O2 naproti Paláce Pardubice



Účast na Komisi pro reklamu a pozemky

Dne 6. 11. 2019
 Jednání s p. J. Ragulou, kterému jsme zadali akci v čase Adventu – rozlévání polévky, organizace
a podmínky realizace


Jednání s ředitelem MP Hüblem:
 organizační a bezpečnostní záležitosti při akci vítání sv. Martina,
 dopravní značení – rozčlenění MO na lokality,
 postupná řešení,
 parkování v Parku Na Špici

Dne 7. 11. 2019
 Jednání s občankou p. Lickovou, podněty: situace za Grandem – povrch, parkování „Na Hrádku“.


Jednání s bývalým starostou p. T. Vágenknechtem, nabídka úklidových strojů na komunikace
a travnaté povrchy, strojů na prořez stromů, přivolán vedoucí odboru M. Klapka, využití pro MO

Dne 8. 11. 2019
 Sepsat a vytisknout příběh o sv. Martinovi.


Zajistit ozvučení – domluvit se v bance na připojení u Café, v pondělí sestavení stanu u fontány
na třídě Míru, v pondělí donesení svatomartinských rohlíčků z Potravinářské školy, zajištění
odpadových košů a plastového pytle ve stojanu na sbírku mrkve a jablek pro koně MP, předání
kostýmu na MP.

Dne 11. 11. 2019
Akce „Vítání sv. Martina“ s doprovodným slovem starostky, průvod z náměstí Republiky
až k fontáně na třídě Míru, vystoupení dětí z mateřských škol, obdarovávání dětí.
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Závěr: podle reakcí velmi zdařilá akce, která se může opakovat každoročně, s tím, že začátek
posuneme na 16:00 hodinu, organizovat průvod dětí s lampiony.
Dne 12. 11. 2019
 Porada s vedoucími odborů MO Pce I.
 Jednání s náměstkem Rychteckým – situace na MŠ Korálek.
 Natáčení pro Českou televizi – výzva taxislužbám v Pardubicích.
 Sázení stromů se zastupiteli před ZŠ Spořilov
 Redakční rada pro zpravodaj Pardubická 1
Dne 13. 11. 2019
 Rozhovor pro MF Dnes – přejmenování nábřeží (V. Havel) pod novými informacemi z historie
těchto míst.
 Účast starostky v porotě na akci „Mistr slov“ na ZŠ Závodu Míru.
 Účast na malém meetingu pro veřejnost na Letním stadionu, účast fotbalových legend: Petr
Kouba, Luboš Kubík a Karel Poborský, historie stadionu a dnešní stav.
Dne 14. 11. 2019
 Porada s vedoucími odborů MO Pce I.
 Jednání u náměstka Kvaše, téma: Bělobranské náměstí, přítomni: Stehnová, Kvaš, Jirsa, Kutílek,
Bakajsa, Reiský, Ptáček, Chvojka
 byly diskutovány varianty dočasného přeuspořádání náměstí,
 shoda byla na: zachování obousměrného průjezdu Mlýny <> ul. Svaté Anežky České,
 zbudování jednosměrné Labské ulice v celé délce při zachování obousměrného průjezdu pro
cyklisty,
 vytvoření pobytové plochy (vyloučení parkování a dopravy vyjma nezbytné obsluhy objektů)
v celé severní polovině náměstí (od ul. Labské po dům U zlaté koule),
 usměrnění parkování v jižní polovině náměstí, a to formou zrušení podélného stání podél
chodníku (zachována bude možnost zastavení v souladu s obecnou úpravou) a vyznačení
kolmého stání na straně u stromů,
 kompenzování parkovací kapacity zřízením podélného stání v ulici Labské (protažení
cykloobousměrky až k náměstí),
 bylo diskutováno provedení – jsou nezbytné fyzické zábrany (betonové kostky, zahrazovací
sloupky či obdobné prvky) – nutno projednat s dopravním inspektorátem Policie ČR
a památkáři,
 OHA zajistí v rámci pořizování studie projednání možných prvků mobiliáře i pro takováto
dočasná (nestavební) řešení,
 příprava opatření bude pokračovat v návaznosti na zpracování studie MPR a okolí – veřejnosti
bude komunikováno současně,
 OHA zajistí v rámci pořizování studie posouzení možností změn organizace dopravy v pohybu
(zejména zjednosměrnění mostu) – nutno řešit v kontextu širšího území (kolaudace
CPD+GAMPA, levé odbočení z ul. Na Třísle na Prokopův most ad.),
 v rámci úprav rezidentního parkování budou parkoviště na nábřeží Chrudimky (U Mlýnů,
Tyršovo nábřeží) zařazena do modré i žluté zóny.,
 výsledná rekonstrukce náměstí může přinést úplně jiné uspořádání.
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Jednání s p. Makrlíkem, téma: situace na mateřské škole.
Jednání s J. Cejnarem – nabídka dárkových balíčků s knihami z obchodu knih Mozaika.
Společenská akce: koncert Bocasso sempre Giovane ve Společenském sála MmP.

Dne 15. 11. 2019
 Jednání s p. Hejnou – tvorba plakátů
 Jednání ve věci výstavby nového multifunkčního centra v prostoru bývalého lihovaru naproti
nádraží. Byl představen projekt výstavby a odůvodněna žádost investora na směnu pozemků
ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, do kterých bude zasahovat nová stavba, dopravní
návrhy před budoucím objektem.
Dne 18. 11. 2019
 Účast na jednání Rady města Pardubic, vyvázání se s funkce ředitelky mateřské školy
pro uvolnění nástupu nové ředitelky pro celé 6leté funkční období.
Dne 19. 11. 2019
 Porada s vedoucími ÚMO
 umístění sloupků v Jindřišské ulici podél chodníku – úprava provozu, omezení zásobování,
v procesu, řeší se s p. Švarcem, zodpovídá: H. Pechmanová
 parkování v ulici Sakařova, objednáno stanovení u p. Švarce, bude realizováno, zodpovídá:
H. Pechmanová
 Hotel Sport – parkoviště zařadit do MK, OD nereaguje, je v procesu a ozvou se
 ul. Sezemická, havarijní stav, společné jednání s VaK p. náměstek Dyntar, zodpovídá: tajemnice
 příprava kompletního textu Programu rozvoje pro rok 2019 – 2022 do ZMO, zodpovídá:
starostka
 připravit jednání ohledně vyklizení kanceláří ve 4. patře – nabídnuty náhradou prostory
na náměstí Republiky nad Infocentrem u Zelené brány, zodpovídá: tajemnice
 aktualizovat seznam majetku OŽP, zodpovídá M. Klapka, L. Tobolková
 doplňovat zrealizované akce – fotodokumentace na web. stránky, zodpovídá: M. Klapka


Jednání s ředitelem DDM Alfa Mgr. M. Adamů MBA, rekonstrukce v ul. Hronovická
 jednat v rámci politického spektra ohledně rychlosti schvalování přestavby 1. patra
v KD Hronovická,
 plánovaná investice je ve výši cca 1 600 000 Kč,
 bude se předělávat 1. patro-sociální zařízení včetně zřízení nového minibaru a posunutí
místnosti v patře,
 dále výměna dveří za protihlukové, která proběhne v režii KD Hronovická,
 kompletním účelem je podstatné zvýšení kvality produkce v KD, stávající stav je již velmi
špatný, sociální zařízení v patře je dokonce zavřené
Závěr: jedná se o zahájení přestavby hned začátkem července s datem ukončením koncem
prázdnin a maximálně drobnými úpravami během měsíce září, v opačném případě by KD musel
vypovídat smlouvy s nedozírnými následky jak finančními, tak poškození renomé DDM. Zahájit
jednání se zainteresovanými stranami MmP!!!
↓
https://email.tiscali.cz/showAttachment/KD_HronovickaProgram_od_zari_do_prosince_2020.xlsx?attachHash=f1nEiZWos6bmIfAAcN7/apmhBoZYw9jPA
E48pKZF8gmWiOnK4418OIhQGyuilABnHh3xSF1sd0DflVUK1bgX493EclBgJGtIPVgAPmmv3oMVQ
n/3FDvV0Wdxli2lngkuk1KTG4e%2BkHEmtAOaLEBm02jtxu3SUs8Ley4THEeDJ9sb9naEMi32lCD5F
rn6oouwzHLmgMc5k/JvMeS%2BzRzJAkhlkgRZqU0XOYgextW3rqIl9eWZo5P%2BQi2zJYmRbqAFH
lPjZ1iFu4lyXC65NrvMfaPr33Q
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Dne 20. 11. 2019

Jednání s majitelem Prostě baru, dohodnuta vzájemná schůzka se stěžovatelem a majitelem.


Účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - MmP.



Beseda s občany na téma Mezi odpady (Dům techniky). Unikátní promítání dokumentárního
filmu Kryštofa Zvolánka v Pardubicích. Globální problém nekontrolované produkce odpadů
se přenáší až na úroveň jednotlivých obcí, které jsou ze zákona zodpovědné za jeho svoz
a recyklaci. Kryštof Zvolánek svůj studentský dokument Mezi Odpady postavil na přirozené
všímavosti lidí, kteří s odpady přichází do styku každý pracovní den.

Dne 21. 11. 2019
 Předběžné jednání k pamětní desce na Domu služeb k připomínce holocaustu (kancelář
primátora (M. Charvát, H. Dvořáčková, J. Mazuch, A. Stehnová, M. Slanař).


Jednání nad projektem budovy ČSOB „Prokopka“- R. Chvilíček, I. Koukal, dále přítomni:
starostka, tajemnice, J. Menšík. ČSOB Pojišťovna nadále pokračuje v přípravách na výstavbu nové
budovy v Pardubicích. V lokalitě bývalé „Prokopky“ na Palackého třídě vybuduje moderní
administrativní centrum své společnosti, do kterého se nastěhují všichni její pardubičtí
zaměstnanci, kteří jsou nyní rozptýleni ve třech různých budovách po městě. Zástupci představili
projekt výstavby nové budovy, podle projektu půjde o moderní a ekologicky šetrnou budovu,
bude zajištěna průchodnost objektu pro občany Pardubic, budova s parkovacími místy
pro zaměstnance, 750 zaměstnanců se zázemím, obchody, kavárny, střechy se zelení, ekologické
vytápění a klimatizace budovy. ČSOB Pojišťovna koupila pozemek bývalé „Prokopky“ o rozloze
přibližně 52 tisíc m2 a využije pouze část pozemku a zbytek prodají developerům, ale již v souladu
s předem určeného architektonického konceptu, který by měl přirozeně kombinovat kancelářské
prostory, rezidenční bydlení a zeleň.



Jednání o zájmu k odkupu pozemku či využití dlouhodobého pronájmu objektu Marina
v Bubeníkových sadech. Nepatří do naší kompetence. Závěr: zájemce odkázán na vedoucího OMI
MmP p. Hrušku.

Dne 22. 11. 2019
 Jednání s bývalým starostou Chrasti u Chrudimi Ing. T. Vagenknechtem, nabídka úklidových strojů
a strojů pro úpravu zeleně, prořez stromů, předáno na Odbor p. Klapkovi
Dne 25. 11. 2019
 Jednání RMO MO PCE I
Program 24. schůze:
 vyjádření k žádostem do komise pro pozemky a reklamu,
 vyjádření k PD „Pardubice Svítkov U Trojice přeložka kn“,
 uvolnění finančních prostředků na „Kamennou a Platinovou svatbu“ (výročí svatby 65 a 70
let,
 umístění pamětní desky na budovu Obchodní akademie v Pardubicích,
 přesun finančních prostředků z rezervy rady do kapitoly 14 – Vnitřní správa,
 schválení smlouvy o nájmu,
 návrh na schválení Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022,
 vyjádření k žádostem o dotace,
 novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích a ceníku placeného stání,
 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů,
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Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí měst,
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
výběrové řízení č. VŘ č. 7/2019: „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“,
schválení dodatku ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce,
Program 7. zasedání zastupitelstva MO Pardubice I dne 11. 12. 2019,
Kontrolní zpráva č. 4 o plnění usnesení Rady MO Pardubice I,
návrh na udělení souhlasného stanoviska městského obvodu Pardubice I k připojení
sousední nemovitosti v ul. Okružní,
Diskuze

Dne 26. 11. 2019
 Porada s vedoucími ÚMO
 stávající úkoly v procesu,
 kontrola seznamu majetku z OŽP
 pokračováno ve vyvádění majetku z MO Pce I do majetku města Pardubic,
 oslovení náměstka Mazucha, vedoucího Odboru kultury ohledně žádosti o uspořádání
3-denní charitativní akce na třídě Míru (podávání svařáku, sbírka oblečení, sbírka peněz),

nesouhlas starostky se záborem na třídě Míru pro firmu STAVON v prosinci na 3 týdny
(čas Adventu),

u kontejnerů před Trinity Clubem veliký nepořádek, kontejnery od firmy Marius Pedersen,
a. s. jednat s p. Vašíčkem a L. Sokolem, majitel baru Ponorka

audit z Krajského úřadu, závěr: bez závad.


Pracovní oběd se senátorkou Mgr. M. Horskou a radní L. Ministrovou.



Redakční rada ke zpravodaji č. 1 a budoucímu vydání zpravodaje č. 2, přítomni: Dr. Kotyk,
B. Roub, F. Sedlák, starostka, P. Dospěl. Závěr: zpětná vazba, chyby, nedostatky, co změnit,
co vylepšit, celkové příjmy a výdaje, zaslání celkové kalkulace Pardubické jedničky,
takto informovat členy zastupitelstva MO Pce I, připravit výběrové řízení na zpracování zpravodajů
v roce 2020.

Dne 27. 11. 2019
 Dílčí jednání s vedoucí odboru p. H. Pechmanovou.


Jednání s vedoucím EO p. Víškem a tajemnicí – změny rozpočtu.



Účast starostky na předávání cen (SPŠE a VOŠ Karla IV) soutěže PC-ák, S-robot a Elektronika
i jinak, soutěží se zúčastnilo přes 200 dětí ze základních škol kraje. Soutěž proběhla za podpory
MO1 a firem JUNKER, SUMO, ERA a Univerzity Pardubice. Předávání cen byli přítomni zástupci
jmenovaných firem i děkan FEI Ing. Němec.



Za MO Pce I starostka předala dárky a gratulaci k životnímu jubileu 100 let p. Ludmile
ČERNOHOUSOVÉ.

Dne 28. 11. 2019
 Jednání u primátora M. Charváta ohledně synagogy se zástupcem Židovské obce (ŽO) z Prahy.
Závěr: bude naplánováno další jednání za přítomnosti majitelů Domu služeb, představitelů ŽO
a představitelů města Pardubic a MO Pce I.
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Za MO Pce I starostka předala dárky a gratulaci k 97 letům p. PRAXOVÉ.



Účast na setkání podnikatelů Pardubického kraje ve Společenském sále radnice.

Dne 29. 11. 2019
 Jednání s majitelem OC Grand p. Heřmanem,
Závěr:
 místo vyhrazených parkovacích míst podél SPŠPaS bude vytvořeno jedno parkovací místo
pro zásobování s dodatkovou tabulkou, kterou bude omezeno využití daného místa – návrh
na stanovení DZ zajistí MO Pce I a následně předá k realizaci OD MmP,
 Odbor dopravy MmP zřídí podél objektu OC Grand v místě od betonové zídky, ohraničující
vjezd do podzemních garáží směrem k zadnímu vchodu obecná parkovací místa určená pro
potřeby OC Grand (6 - 7 míst),
 všechny předcházející závěry jsou již v procesu realizace.


Gratulace s obdarováním k Platinové svatbě (70splečných let) manželům Řehořovým.

Dne 30. 11. 2019
 Účast a projev starostky v kostele ČSEK 77. výročí transportu Židů z Pardubic a okolí do Terezína.
Z Pardubic byly vypraveny dva transporty s označením Cf a Cg. Dohromady jimi bylo deportováno
1258 osob z města a jeho okolí. Osvobození se dočkalo pouze 92 z nich.
Dne 2. 12. 2019
 Jednání s majitelkou hotelu 100 ohledně parkovacích míst v Kostelní ulici.
Závěr: obrátit se OD MmP, domníváme se, že požadavek bude těžko průchodný.


Účast na jednání Komise pro rodinu a děti.



Účast na jednání Finančního výboru.

Dne 3. 12. 2019
 Porada vedoucích odborů ÚMO Pce I


Slavnostní oběd se členy MP Pardubice.



Slavnostní večeře se zaměstnanci ÚMO Pce I.

Dne 4. 12. 2019
 Účast na Školském výboru SMO v Praze.
 Společenská akce: G. Verdi -Nabuco, VČD Pardubice
Dne 5. 12. 2019
 Jednání s tajemníkem Zitkem, p. Baladovou, tajemnicí ÚMO a starostkou, konečné řešení
o vyklizení kanceláří ve 4. patře – nabídnuty náhradou prostory na náměstí Republiky
nad Infocentrem u Zelené brány, zodpovídá: tajemnice


Účast na workshopu na téma: „Projednání nastavení pozice Koordinátora veřejných
prostranství“, koordinátor by měl být zásadní a kontaktní osobou pro realizaci projektů
ve veřejném prostoru navrhovaných občany našeho města a dalších aktivit souvisejících
s intervencemi do veřejného prostoru. Podnětů nejen ze strany občanů je řada a často nejsme
připraveni systémově je řešit a toto je cesta k řešení.



Jednání s výtvarníkem J. Procházkou, téma: osazení informační tabulkou u díla p. Alva Hajny
v Bubeníkových sadech + architektonické řešení památníku SYNAGOGY.
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Společenská akce: Swingové vánoce KD Hronovická

Dne 6. 12 2019
 Jednání se zastupitelem V. Jirsou
Body jednání:
 rezignace na místo zastupitele (Piráti mají v programu, že nebudou kumulovat funkce),
náhradníci – p. Španielová – také rezignuje, v pořadí následný člen p. Dominik Bečka
 informace o procesu opravy JUDr. Krpaty – technické řešení, nutnost koordinace
s OHA, nepředcházela studie
 květináče na Pernštýnském náměstí
 urgovat OHA ohledně revitalizace sídliště Závodu míru
 „Stromy pod kontrolou“ – jedinečná informační služba MO Pce I
 vnitroblok Br. Veverkových – výhrady k projektu
 další projektanti a projektové firmy (dodání kontaktů)
Dne 7. 12. 2019
 Společenská událost, koncert PIRATE SWING Band Gala band v KD Hronovická
Dne 8. 12. 2019

Společenská událost, koncert vánočních Gospel a Zdeňka Plechy v Aule Univerzity Pardubice
Dne 9. 12. 2019
 Slavnostní oběd s řediteli škol našeho MO Pce I
 RMO
Dne 10. 12. 2019
 Předvánoční snídaně v kavárně Kosatec
 Porada s vedoucími odborů ÚMO Pce I
 Společenská událost, koncert Vojenského uměleckého souboru
Dne 11. 12. 2019
 Pracovní oběd s RED Stone – přednádraží
 ZASTUPITELSTVO
 Společenské setkání k 110. Výročí otevření budovy VČD Pardubice.
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