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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV 

 

ZÁPIS 

 
z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 

 dne 21.12. 2020 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti OD Mnětice 

  

 
Přítomni:  

Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda, Jaroslav Mlateček, Michal Kreml, Ing. 

Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář, Martin Vítek, Miluše Horká, Mgr. Karel Haas, Jan 

Procházka, MDDr. Michal Pražan,  

 

Ing. Tereza Hybská – vedoucí OIDHS, Stanislav Novák – referent OIDHS, Ing. Iva Matušková 

- referent sekretariátu 

 

Omluveni: Ing. Petr Heřmanský, František Hlubocký, Mgr. Bc. Karel Žemlička 

         

Zasedání zahájil Jan Procházka, místostarosta MO Pardubice IV v 17:00 hod., přivítal přítomné 

a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo 

je usnášeníschopné. 

 

 

Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 

Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 

Jan Procházka - předsedající a Jitka Severinová 

Hlasování:12 pro 

Do návrhové komise byli zvoleni: Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš Příhoda 

Hlasování: 12 pro  

 

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář 

 

Zapisovatelkou byla pověřena: 

Ing. Jana Růžičková 

 

Předsedající konstatoval, že ověřovatelé posledního zápisu z 10. veřejného zasedání obvodního 

zastupitelstva, ověřili zápis bez připomínek. 

Bez rozpravy 

 

Místostarosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na 

úřední desce. Navržený program byl schválen v předložené podobě.  

Bez rozpravy 
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Program: 

 
1. Zahájení 

2. Zpráva starosty 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 

 

4. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2021 

 

5. Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021 – 

2024 

 

6. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 

2021 

 

7. Různé 

 

8. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

    XI. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil místostarosta  

    Jan Procházka 

 

2. Zpráva starosty  

 

    Starosta Ing. Heřmanský – za předkladatele předložil zprávu o činnosti Jan Procházka,  

    místostarosta. 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 

starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 22.9. 2020 do 

21.12.2020. 

 

Bez rozpravy 

Hlasování: 12 pro 

 

Zpráva starosty byla vzata na vědomí (12 pro) 

 

Usnesení č.81/XI-XII/2020 

 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 

 

Předkladatel: Jitka Severinová členka rady MO Pardubice IV a předsedkyně finančního     

                      výboru  

 

Bez rozpravy 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje:  

1.  Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 dle tabulkové části předložené zprávy.  

2.  Doplnění rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 následovně: 

a. V příjmové části rozpočtu navyšuje položku Dotace na konání voleb o 16.800 Kč 

na konečnou částku 173.700 Kč. Položku Předpokládaná dotace na konání voleb 

snižuje o 21.100 Kč na výslednou částku 0 Kč. 

b. Ve výdajové části rozpočtu navyšuje Položku Výdaje na volby z dotace o 16.800 

Kč na konečnou částku 173.700. Položku Výdaje na volby z rozpočtu MO 

Pardubice IV snižuje o 18.100 Kč na konečnou částku 3.000 Kč. Položku Rezerva 

rozpočtu snižuje o 3.000 Kč na konečnou částku 8.499.342 Kč. 

 

Hlasování: 12 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.82/XI-XII/2020 

 

4. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2021 

 

Předkladatel: Jitka Severinová členka rady MO Pardubice IV a předsedkyně finančního     

                      výboru  

 

Rozprava: 

• Ing. Karel Haas- zabýval se možnosti participovat na náhradě za výpadek daní, který 

stát vyplatil Statutárnímu městu Pardubice podle počtu obyvatel, městské obvody 

neobdržely ani poměrnou část této náhrady 

• Jan Procházka, Jitka Severinová, o poskytnutí náhrady obvodům bylo jednáno i na 

kolegiu starostů, návrh nebyl přijat, cela náhrada za výpadek daní zůstala v rozpočtu 

statutárního města   

 

Návrh usnesení:  

1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice IV a návrh rozpočtu Sociálního fondu Městského obvodu Pardubice IV 

na rok 2021 dle předloženého tabulkového návrhu, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV svěřuje dle § 102 bod 2 a) zákona o obcích 

Radě Městského obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 

následujícím rozsahu: 

a. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o přesunech 

rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami v rámci kapitol 

a mezi kapitolami do výše 300.000 Kč. Povinností Rady Městského obvodu 

Pardubice IV je podat o těchto přesunech informaci Zastupitelstvu Městského 

obvodu Pardubice IV při nejbližší změně rozpočtu. 

b. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o provádění 

rozpočtových opatření bez omezení, u účelově přidělených finančních prostředků 

z vyšších veřejných rozpočtů. 
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3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 

návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu Sociálního fondu na r. 2021 ve 

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 

rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2021 zajistila vedoucí OEVV na 

základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu, kteří budou jmenovitě uvedeni v rozpisu 

rozpočtu. 

4. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby technické přesuny 

v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu 

rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých 

položek upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 

během roku prováděla vedoucí OEVV na základě požadavků jednotlivých správců 

rozpočtu. 

 

Hlasování: 12 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.83/XI-XII/2020 

 

5. Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021 – 

2024 

 

Předkladatel: Jitka Severinová členka rady MO Pardubice IV a předsedkyně finančního     

                      výboru  

 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh aktualizace střednědobého 

výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV do roku 2024 dle předloženého tabulkového 

návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 12 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení č.84/XI-XII/2020 

 

6. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 

2021 

 

Předkladatel: Jan Procházka, místostarosta 

 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady 

a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 2021.  
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Hlasování: 12 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.85/XI-XII/2020 

 

 

7. Různé 

Rozprava: 

 

Ing. Leoš Příhoda vyzval přítomné ke spolupráci na zmapování nebezpečných míst v lokalitě  

                             „Červeňák“ 

Jan Procházka – informoval o výsledku projednání XX. Změn ÚP, konkrétně ve Staročernsku  

                         (STARZONE)  změny byly zamítnuty, zůstává zde lehká výroba, nebudou se  

                          budovat další haly  

Mgr. Karel Haas -   upozornil na připravovaný nový územní plán města, je třeba trvat na  

                                 předaných připomínkách, aby nedošlo ke změně proti současnému stavu   

- informoval přítomné o vzniku příspěvkové organizace, která bude 

spravovat památník „Zámeček“  

Michal Kreml – upozornil na úlet plastů z provozovny na zpracování plastů, společnost bude  

                          vyzvána k úklidu                              

Miluše Horká – upozornila na přetížené komunikace směřující do průmyslové zóny, přibývají  

                          nové haly a ul. Holandská a Průmyslová jsou přetížené a nebezpečné  

Jan Procházka – projednat na nejbližším jednání rady žádost pana Slanaře – stav přejezdů přes  

                           vlečky v ul. Holandská                          

hosté 

- požádali o informace o objízdných trasách a řešení dopravy při uzavírce nadjezdu u                            

nemocnice 

- žádali o řešení parkování v ul, Východní, Zelená v Pardubičkách, návštěvníci nemocnice         

parkují na úzkých místních komunikacích v Pardubičkách, vznikají nebezpečné dopravní          

situace 

- odpověděl Mgr. Karel Haas- situaci vyřeší až parkovací dům v nemocnici, řešení je i         

rezidenční parkovací zóna, musí se řešit centrálně – schválení zastupitelstvem a změnou obecně 

závazné vyhlášky 

-požádali o informace, jak bude řešena staveništní doprava při realizaci investiční akce        

v areálu bývalé Tesly – bylo odpovězeno 

 

Pan místostarosta poděkoval přítomným za účast a popřál klidné svátky a šťastný nový rok. 

Další řádné XII. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV se uskuteční 15.2.2021.  

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod. 
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                                                                                  Jan Procházka 

                                                                                    místostarosta 

 

 

 
Ověřitel:                            

                                     Ing. Josef Bednář                                 dne:  23.12.2020 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       
                 Ing. Ondřej Pištora                               dne: 23.12. 2020   

 

 

 

 

 

V Pardubicích 22.12.2020 

Zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
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Usnesení 

z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 

dne 21.12.2020 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti OD Mnětice  
 

Usnesení č.81/XI-XII/2020 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti        

starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 22.9. 2020 do 

21.12.2020. 
 

Usnesení č.82/XI-XII/2020 

    Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje:  

1. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 dle tabulkové části předložené zprávy.  

2.  Doplnění rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 následovně: 

a. V příjmové části rozpočtu navyšuje položku Dotace na konání voleb o 16.800 Kč 

na konečnou částku 173.700 Kč. Položku Předpokládaná dotace na konání voleb 

snižuje o 21.100 Kč na výslednou částku 0 Kč. 

b. Ve výdajové části rozpočtu navyšuje Položku Výdaje na volby z dotace o 16.800 

Kč na konečnou částku 173.700. Položku Výdaje na volby z rozpočtu MO 

Pardubice IV snižuje o 18.100 Kč na konečnou částku 3.000 Kč. Položku Rezerva 

rozpočtu snižuje o 3.000 Kč na konečnou částku 8.499.342 Kč. 

 

Usnesení č.83/XI-XII/2020 

 

1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice IV a návrh rozpočtu Sociálního fondu Městského obvodu Pardubice IV 

na rok 2021 dle předloženého tabulkového návrhu, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV svěřuje dle § 102 bod 2 a) zákona o obcích 

Radě Městského obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 

následujícím rozsahu: 

a. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o přesunech 

rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami v rámci kapitol 

a mezi kapitolami do výše 300.000 Kč. Povinností Rady Městského obvodu 

Pardubice IV je podat o těchto přesunech informaci Zastupitelstvu Městského 

obvodu Pardubice IV při nejbližší změně rozpočtu. 

b. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o provádění 

rozpočtových opatření bez omezení, u účelově přidělených finančních prostředků 

z vyšších veřejných rozpočtů. 

3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 

návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu Sociálního fondu na r. 2021 ve 

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 

rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2021 zajistila vedoucí OEVV na 

základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu, kteří budou jmenovitě uvedeni 

v rozpisu rozpočtu. 

4 . Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby technické přesuny 
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v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu 

rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých 

položek upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 

během roku prováděla vedoucí OEVV na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu. 

 

Usnesení č.84/XI-XII/2020 

  Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh aktualizace střednědobého     

  výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV do roku 2024 dle předloženého  

  tabulkového návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 

Usnesení č.85/XI-XII/2020 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady  

a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 2021.  

 

 

                                                                                  Jan Procházka 

                                                                                    místostarosta 

 

 

 
Ověřitel:                            

                                     Ing. Josef Bednář                                 dne:  23.12.2020 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       
                 Ing. Ondřej Pištora                              dne:  23.12.2020  

 

 

 

 

 

V Pardubicích 22.12.2020 

Zpracovala: Ing. Jana Růžičková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


