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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

z IV. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI 

 

konaného dne 16.09.2019 od 17:00 hodin  

v sále objektu Opočínek čp. 53 

 

Přítomni: Mgr. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

Miroslav Jirsa, Martin Vencl, Michael Schneider, Mgr. Martin Kratochvíl, 

Ing. Ondřej Karas, Robert Klčo, Ing. Helena Dvořáčková, Daniel Křivka, Jiří 

Chmelík 

 

 

 

Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

Hana Holasová, referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka 

Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI 

Simona Hývlová, vedoucí OES ÚMO Pardubice VI 

 

Omluven: Ing. Jiří Doležal, Ing. Tomáš Pelikán 

 

Zasedání zahájil pan Mgr. Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI, v 17:00 hod., přivítal 

přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

Mgr. Petr Králíček – předsedající, Ing. František Socha, Ph.D., Robert Klčo 

 

Hlasování: 12 pro 

 

       

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni: 

Martin Vencl, Mgr. Martin Kratochvíl 

 

Hlasování:12 pro 

 

p. Křivka – příchod 17:03 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: 

Milan Hromádko, Miroslav Jirsa 
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Zapisovatelkou byla určena: 

Hana Holasová 

 

p. Pešek – odchod 17:04 

 

Starosta konstatoval, že zápis z III. řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen, usnesení 

vyvěšeno na úřední desce.  

 

Bez rozpravy 

 

Hlasování:12 pro 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce.  

Navržený program byl schválen. 

 

1. Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od III. zasedání 

ZMO Pardubice VI - předkladatel Petr Králíček 

2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI – 

předkladatel Robert Klčo 

3. V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 - předkladatel Jiří Doležal 

4. Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2019 - předkladatel Jiří 

Doležal 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

(dále též „Statut“) - předkladatel Petr Králíček 

6. Záměr poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na kanalizační 

přípojky po veřejné částí v místní části Opočínek a Lány na Důlku - předkladatel Petr 

Králíček 

7. Sportoviště Popkovice - předkladatel Petr Králíček 

8. Kontejnery na separovaný odpad v ul. Branecká - předkladatel Petr Králíček 

9. Diskuse, beseda s občany 

  

 

Hlasování:12 pro 

 

Zápis ze zasedání: 

 

p. Pešek – příchod 17:06 

 

Bod programu č. 1:  

Zpráva o činnosti Rady MO Pardubice VI a Úřadu MO Pardubice VI od III. zasedání 

ZMO Pardubice VI  

Starosta, předkladatel, přednesl zprávu o činnosti. 

 

Rozprava 

p. Dvořáčková: 

- byla zadána projektová dokumentace pro sportoviště na pozemcích u MŠ ve Starých 

Čívicích. Myslí si, že je to marná investice, jelikož pozemky jsou určeny pro rozvoj MŠ. 

Konzultovala věc s vedoucí odboru školství, budou teprve vyhodnocovat, jak bude tento 

pozemek využit. Navrhuje počkat se zpracováním PD. 

p. Pešek: 

 - celý pozemek asi nebude využit pro školku. 
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Starosta: 

- bude dohodnuto jednání s náměstkem primátora a vedoucí odboru školství.  

p. Kratochvíl: 

- dotaz ohledně čistění Bylanky, zda je v jednání s Povodím Labe řešeno čištění koryta od 

Pražské ulice ke Kostnické ulici. 

Starosta: 

 - komunikoval s Povodím Labe, bylo částečně vysekáno rákosí, sedliny jsou v některých 

místech již vyšší, než je dno Bylanky. Povodí Labe si je tohoto vědomo, bude čistit, ale není to 

dlouhodobé řešení. Pokud nebude voda, situace bude stále stejná. V zástavbě by bylo možné 

vybudovat „stavidla“, která by zadržovala v období sucha určitou hladinu. Případné 

financování půjde plně za obvodem.  

p. Karas: 

- požaduje do příštího zasedání informace o případné finanční náročnosti řešení koryta 

Bylanky. 

Starosta: 

- zadáme návrh řešení včetně cenové kalkulace.  

p. Jirsa: 

- upozorňuje na to, že Povodí Labe musí mít plán na přehrazení z minulosti, myslí si, že by to 

mohlo být řešení.  

Starosta: 

- v minulosti to tak možná bylo, ale nyní má Povodí Labe jiné priority, řeší hlavně, aby se 

nevylila voda z koryta. 

 

 

Usnesení Z2019-38: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere tuto zprávu na vědomí. 

 

Hlasování:13 pro 

 

 

Bod programu č. 2: 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO Pardubice VI a RMO Pardubice VI  

p. Klčo, předseda KV, seznámil přítomné se závěry jednání KV. 

 

Bez rozpravy 

 

Usnesení Z2019-39: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI: 

a) souhlasí se způsobem, kterým Rada MO Pardubice VI provedla kontrolu usnesení ze 

svých schůzí, 

b) vypouští z evidence usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2019-31 Z2019-33  Z2019-34   

Z2019-35 Z2019-36                   Z2019-37 

c) ponechává v evidenci usnesení ZMO Pardubice VI č.: 

Z2016-99 Z2016-103  Z2018-141   
 

Hlasování:13 pro  
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Bod programu č. 3: 

V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2019 

Starosta požádal p. Kratochvíla, aby předložil tento bod. 

p. Kratochvíl, člen FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání 

FV. 
 

 

Rozprava: 

p. Chmelík: 

- ptá se na dva úsekové radary, neví, zda správně porozuměl nákupu radaru. 

Starosta: 

- jednal s náměstkem primátora ohledně nedodržování rychlosti na Přeloučské ulici, kde je 

zvýšený provoz osobních, a hlavně nákladních automobilů. Náměstek primátora doporučil 

ukazatel rychlosti i se zobrazením SPZ jako preventivní efekt na řidiče, toto zařízení dělá i 

statistiku. Nejedná se o radary na úsekové měření rychlosti, k tomu odkazuje na členy FV. 

p. Kratochvíl: 

- odpovídá, že dostali tabulku, viz. příloha – jako FV chápou, že se rada domluvila na nákup 

ukazatele, myslí si, zda by nebylo lepší úsekově měřit a zasílat zásilky majitelům vozidel, bere 

v potaz nárůst práce úředníkům Magistrátu města Pardubic. Navrhuje měřit rychlost 

v náhodných časech. 

p. Pešek: 

- poukazuje na nedodržování rychlosti na průtahu Starými Čívicemi, kdy automobily jezdí i 90 

km/h.  

p. Karas: 

– dotaz, zda je nutno pořizovat nový automobil za 670 tis., zda již úřad počítá s určitou 

značkou. 

Starosta 

- je potřeba vyměnit 10 let starý vůz, který čeká nemalé opravy. Chceme pořídit vůz české 

značky Škoda, lze soutěžit jen jednu značku, cena je stanovena dle ceníku Škoda a.s..  

p. Karas: 

- může být i jiná značka. 

Starosta 

– již provozujeme vozy Škoda.  

p. Karas: 

- navrhl o položce Obnova vozového parku – kapitola 11 hlasovat zvlášť. 

p. Karas 

- žádá o informace k dalším pěti položkám v rozpočtu.    

Starosta, p. Herák, tajemník a p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

- postupně zodpověděli dotazy k rozpočtu.  

p. Karas 

– dotaz na zřízení položky pro zřízení zóny 30. 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

 – na webu je delší dobu, většina připomínek je již vyřešena, vše je připraveno k realizaci.  

p. Dvořáčková: 

 – upozorňuje, že náměstek primátora zadal v zimě studii na řešení podobného problému, celé 

je to hotové, náměstek by již měl převzít.  

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

– vše máme povoleno a stanoveno odborem dopravy MmP z jara nebo léta. Informace z OHA, 

že zadali další studii nemáme, proto jsme tuto připravili k realizaci. 

p. Dvořáčková 

– požaduje předat dokumentaci na město, aby nebylo dvojí financování. 
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Starosta: 

- tuto položku vyřadíme z rozpočtu a eventuálně zařadíme v prosinci.  

 

Starosta: 

- upozorňuje, že se bude samostatně hlasovat o položce z kapitoly 11- Obnova vozového 

parku, dále o návrhu usnesení podle č. 2 s vypuštěním položky z kapitoly 27 Zklidnění 

dopravy ve Svítkově. 

 

 

Hlasování o položce Obnova vozového parku – kapitola 11: 9 pro, 1 proti (Karas), 3 se 

zdrželi (Chmelík, Klčo, Dvořáčková) 

 

Starosta navrhl hlasovat o návrhu usnesení č.2 ve znění: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 

2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s těmito změnami:  

- Částku 300,00 tis Kč z položky Zklidnění dopravy ve Svítkově – kapitola 27 -Doprava 

přesunout na Obecnou rezervu rozpočtu – kapitola 98 

 

 

Usnesení Z2019-40: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI schvaluje V. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 

2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s těmito změnami:  

- Částku 300,00 tis Kč z položky Zklidnění dopravy ve Svítkově – kapitola 27 -Doprava 

přesunout na Obecnou rezervu rozpočtu – kapitola 98 

 

Hlasování: 13 pro  
 

 

Bod programu č. 4: 

Pololetní vyhodnocení hospodaření MO Pardubice VI v roce 2019  

Starosta požádal p. Kratochvíla o představení bodu č. 4.  

p. Kratochvíl, člen FV, uvedl tento bod programu, seznámil zastupitele se závěry z jednání FV 
 

Bez rozpravy: 

 

Usnesení Z2019-41: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí informativní zprávu Pololetní vyhodnocení 

hospodaření MO Pardubice VI v roce 2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování:13 pro 

 

Bod programu č. 5: 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále též 

„Statut“) 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Karas: 

 - nepodpoří toto usnesení. Bude usilovat na velkém zastupitelstvu, aby se o statutu buď 

nehlasovalo nebo nebyla podpořena takto formulovaná změna, nic se podle něho nemění.  
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p. Dvořáčková 

 - odpovídá p. Karasovi, že se mohli zapojit do úprav statutu, k čemuž je několikrát vyzvala. 

Dále se dotazuje, zda návrh usnesení, bod d je myšlen vážně. 

Starosta: 

 - body c, d se našeho obvodu přímo netýkají, starostové obvodů se dohodli na jednom 

usnesení společné pro všechny obvody, a tak bylo předloženo. Zejména se nás týká bod a, 

údržba zeleně, kde je potřeba nejdříve zrevidovat pozemky a pak měnit statut. 

 

Usnesení Z2019-42: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice VI projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky 

č. x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia 

starostů dne 04.09.2019 a souhlasí s jejím zněním po zapracování následujících připomínek:  

a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje 

tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně 

do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 

vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento 

bod v původním znění, 

d) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě 

záměru města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský 

obvod, do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“ 

 

Hlasování: 9 pro, 4 zdržel se (Hromádko, Kratochvíl, Karas, Chmelík) 

 

 

Bod programu č. 6: 

Záměr poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na kanalizační přípojky 

po veřejné části v místní části Opočínek a Lány na Důlku 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Karas: 

- dotaz, jak bude vypadat celý proces od výstavby po přidělení daru. 

p. Jílek, vedoucí OIDŽP: 

- žádost o dar může být až po vybudování přípojky, jakmile bude kanalizace zprovozněná 

k dané nemovitosti, teprve potom mohou lidé zažádat o dar, někteří jsou již připojeni v Lánech 

a Opočínku a ty již teoreticky mohou letos zažádat. Podmínkou je uzavření smlouvy s VaK.  

p. Herák, tajemník: 

 – dar bude poskytnut v souladu s přijatými Zásadami na základě darovací smlouvy, jejich 

znění bylo konzultováno s právní kanceláří a odsouhlaseno právníky Magistrátu města 

Pardubic. 

 

Usnesení Z2019-43: 

Zastupitelstvu MO Pardubice VI schvaluje záměr poskytnout dar z rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice VI vlastníkům nemovitostí v místní části Opočínek a Lány na Důlku 

v částce 2 000,00 Kč/metr kanalizace dle „Zásad“, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 13 pro  
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Bod programu č. 7: 

Sportoviště Popkovice 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

p. Karas: 

- se ptá, zda máme zatím pouze vizualizaci nebo i projekt? Jak budou vypadat sportoviště? 

Nezná konkrétní technické řešení, proto nemůže souhlasit se stavbou. 

p. Kratochvíl: 

 -  podporuje, aby vzniklo sportoviště, protože je v obvodě hodně dětí a není moc kam s nimi 

si jít zasportovat, ale nepodporuje dát pryč koně. Uvádí, že koně k Pardubicím patří a je 

vhodné koně podporovat. Chce proto najít řešení tak, aby v této lokalitě mohli zůstat koně, 

jsou tam závody. Navrhuje umístit kolbiště místo hřiště na malou kopanou, nebo zmenšit velké 

fotbalové hřiště a zajistit přístup pro koně. Pokud se schválí řešení pod touto vizualizací, 

přestane být možnost jít si zajezdit na koních. Jinde koně nejsou, tenis ano. Uvedl, že 

v současnosti statutární zástupce SK Popkovice nikoho na hřiště nepustí. Pokud by mělo dojít 

k tomu, aby vše bylo pro širokou veřejnost, statutární zástupce SK Popkovice ztratí vliv na 

znepřístupnění.  

p. Dvořáčková: 

 - informuje, že proběhly dvě kola jednání, cílem je ponechání koní, starosta chce vybudovat 

plnohodnotné sportoviště. Navrhuje zprávu stáhnout a projednat na příštím zastupitelstvu. Ptá 

se, zda projektant dostal zadání tak, aby zůstalo kolbiště, požaduje, aby projektant navrhl 

integraci kolbiště do stávajícího projektu a navrhuje sestavit pracovní skupinu. 

p. Klčo: 

-  navrhuje zkusit zadat vizualizaci tak, aby se vešlo i kolbiště. 

p. Socha: 

– na jednání byl předák sekce WRC požádán, aby se pokusil nalézt jiné řešení - např. část na 

jeho pozemku a část na obecním. Na úkor pouze jednoho hřiště. Měl by to blízko svých 

pozemků. Uvedl, že je škoda, že předák sekce WRC nejeví snahu, aby se na pozemky vešlo vše. 

Chce rozumnou dohodu, domluvit další schůzku, kde se již něco domluví, aby to vyhovovalo 

všem. 

předák sekce WRC: 

- uvedl, že p. Socha nebyl na dalším jednání, kam přinesl návrhy v papírové formě – fungují 

jako jezdecký klub od r. 66, současný klub má ve výpůjčce pozemky od r. 2002. Požaduje 

schůzku s projektantem – ne to řešit na zastupitelstvu. 

p. Křivka: 

- nesouhlasí se stažením tohoto návrhu. Malá kopaná je dnešním fenoménem a momentálně 

nemá žádné hřiště. Je to víceúčelové řešení pro spousty lidí, není pro zachování kolbiště. 

Starosta: 

- uvádí, že do tohoto rozložení sportovišť se kolbiště nevejde, jediné řešení dát na výšku, 

ale muselo by se opustit od obou tenisových kurtů a malé kopané, dostali jsme návrh 

s variantou, jak to vše zachovat se všemi sportovišti-kolbiště je umístěno na pozemcích 

předáka sekce WRC. Fotbal je stále celosvětově sportem číslo jedna a v budoucnu by bylo 

možné na toto sportoviště přesunout některé mládežnické kategorie. Navrhuje přesunout 

jezdecký klub do jiných prostor, na jiné městské pozemky, kde by se mohl více rozvíjet. Odmítá 

názor, že jinde koně nejsou a konstatuje, že koně jsou po dvakrát ve Starých Čívicích a 

v Lánech na Důlku, kde lze domluvit projížďky na koni v přírodě atd..Provoz kolbiště 

znepříjemňuje bydlení v rodinných domech, které jsou v blízkosti. Zásadní problém vidí, že 

předák sekce WRC chce na svém pozemku postavit tři rodinné domy a tím absolutně 

znemožnit výběh koní na svých pozemcích a pouze na městských pozemcích (pouze na 

kolbišti) chce vést jezdecký oddíl.  Plánované sporty (tenis, fotbal, hokejbal, basketbal, 
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volejbal, nohejbal …) mají mnohem větší základnu než jezdecký oddíl a tím pádem bude nové 

sportoviště více navštěvované a otevřené veřejnosti.  

Sděluje, že jsou tři reálné varianty – 1) zachovat stávající stav, 2) zrušit velké fotbalové hřiště, 

3) přesunout kolbiště do jiných prostor. 

Dále upozornil na fakt, že statutární zástupce klubu SK Popkovice, nechce opustit starou 

boudu. Ukazuje fotky okolí boudy SK Popkovice, kde je rozpadlá bouda, chovají se tam 

domácí zvířata, statutární zástupce klubu SK Popkovice tam má skleník, kde pěstuje zeleninu, 

jsou zde nevyhovující toalety a šatny, skladové zázemí pro tenis je v katastrofálním stavu.  

p. Pešek: 

- sděluje, že již proběhlo několik jednání a nic se nedohodlo, zdůrazňuje, že pozemky jsou 

v majetku města, proto se může dát jednoduše výpověď. Tyto pozemky jsou špatně využité 

a měly by být více využívané veřejností.  Kdo vlastní koně, má mít vlastní pozemky.  

p. Socha: 

 - navrhuje ukončit debatu a naplánovat schůzi a pokusit se najít řešení. Požádal předáka 

sekce WRC, zda bude moct využít své pozemky. 

 

Starosta: 

- stahuje tento bod a diktuje jména do pracovní skupiny, která toto bude řešit.  

 

Pracovní skupina: p. Socha, p. Hromádko, p. Pešek, p. Dvořáčková, p. Chmelík, p. Kratochvíl 

a starosta Králíček. 

 

- STAŽENO - 

 

Bod programu č. 8: 

Kontejnery na separovaný odpad v ul. Branecká 

Starosta uvedl tento bod programu. 

 

Rozprava:  

Starosta: 

 - komentuje situaci, kdy prodejna Kubík projde rekonstrukcí a bude nutno kontejnery 

přesunout jinam, navrženo bylo místo v ul. Branecká, kde ale prochází biokoridor, který ač je 

naprosto nefunkční není vůle jej zrušit. 

p. Dvořáčková: 

 - proběhlo několik jednání, biokoridor není možno zrušit ze strany města Pardubice, 

je potřeba najít jiné místo. 

Starosta: 

 - jednal na kraji i na ministerstvu pro životní prostředí, koridor město může zrušit, není ale 

vůle. 

p. Dvořáčková: 

- uvedla pro umístění kontejnerů lokalitu mezi garážemi. 

Starosta: 

- zadáme projekt na tomto místě.  

 

Usnesení Z2019-44: 

Zastupitelstvo MO Pardubice VI bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě. 

 

 

Hlasování: 13 pro  
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Bod programu č. 9: 

Diskuse, beseda s občany 

 

Rozprava: 

občan: 

 - dotaz ohledně kanalizace na Opočínku u finských domků, prý tam nebude kanalizace 

realizovaná, že nejsou finance, chce vyjádření. 

p. Dvořáčková: 

- na říjnovém zastupitelstvu se bude o této části hlasovat, jedná se o velký finanční objem, 

který se nevejde do dotace. 

občan: 

-  má informace, že trasa A by se měla realizovat, trasa B se neuvažuje o realizaci. 

Starosta: 

- trasa A se bude realizovat z dotací, o trase B bude hlasovat v říjnu zastupitelstvo města. 

p. Dvořáčková: 

- uvádí, že určité množství připojených domácností bude zapojeno do dotačního titulu. Trasa 

A bude dotována, na trasu B by šly finanční prostředky z města. 

občan: 

-  ptá se na situaci ohledně školky Lány na Důlku. Údajně má být zrušena. 

p. Dvořáčková: 

- sděluje, že na odboru školství se jedná ohledně kapacity ve školkách, momentálně jsou 

to poplašné zprávy, nic není konkrétního. 

občan: 

- dočetl se, že EU poskytla dotace Pardubickému kraji, která bude na dopravní infrastrukturu 

a kanalizaci na Opočínku, proto si představuje, že bude vybudována kompletně celá 

kanalizace. 

p. Dvořáčková: 

- příjemcem této dotace není Pardubický kraj, jedná se o něco jiného. 

občan: 

- nerozumí, proč se peníze na kanalizaci zatím za 10 let nenašly. 

Starosta: 

 - konstatuje, že se dnes vše řeší, kanalizace je teď v běhu, je to žádoucí a věří, že 

se kanalizace v brzké době dočkají. Okomentoval ostatní investice na Opočínku. 

občan: 

- jaká budou kritéria k zachování školky v Lánech  – dotaz byl položen p. Dvořáčkové. 

p. Dvořáčková: 

- bohužel nemůže odpovědět, toto spadá do školství, kde ona nemá kompetence. 

občan: 

- ptá se, proč se uvažuje o zrušení? 

Starosta: 

- dává za pravdu p. Dvořáčkové, také nemá žádné informace o zrušení školky v Lánech 

na Důlku, měl jednání s p. Rychteckým. 

p. Socha: 

-  sděluje, že vždy budou bojovat za to, aby se školka zachovala. 

občan: 

- děkuje za nové chodníky a ořezané větvě. Říká, že je budova hospody pro Opočínští zásadní, 

dotaz na p. Dvořáčkovou, proč si myslí, že je prodělečná. 
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p. Dvořáčková: 

- všechny takovéto budovy v majetku města jsou ztrátové, jelikož investice do oprav jsou vyšší 

než zisky. Komerční nájemné by bylo možná 2x větší. Nedá se to brát paušálně.  

 

Starosta: 

-  za náš MO je tato budova také ztrátová, investovala se velká částka, ale není to skoro ani 

vidět. Nedá se, ale vše přepočítávat jen na peníze. Chválí místní komisi, že budovu pěkně 

udržuje. Chtěl by najít někoho, kdo by budovu celou zvelebil a zúročil. MO nebude mít nikdy 

takové finanční prostředky, aby budovu celou zrekonstruoval. Dodal, že je proti prodeji této 

budovy, protože by to negativně ovlivnilo společenský život v obci. Pokud budeme s někým 

jednat, tak jedině o pronájmu.  

občan: 

- chápe, ale říká, že na Opočínku po zrušení hospody už nebude vůbec nic – obchod, hospoda, 

lidé nebudou mít žádný prostor, kde se v Opočínku mohou scházet. Byl i návrh z této budovy 

udělat startovací byty, což se místním obyvatelům nelíbí. 

 

 

 

 

 

Pan starosta konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, poděkoval 

přítomným za účast, pozval je na V. řádné zasedání ZMO Pardubice VI, které se bude konat 

v pondělí 16.12.2019 v sále Penzionu FAJN a ukončil zasedání v 19:45 hod. 

 

 

Zapsala: Hana Holasová 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne: 23.09.2019 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Milan Hromádko v.r. 

 

dne: 24.09.2019 

 

 

Miroslav Jirsa v.r. 

  

dne: 24.09.2019 

 

 

 

 

dne: 24.09.2049                       Mgr. Petr Králíček  

              starosta MO Pardubice VI 


