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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 19.11.2018 od 17:00 hodin  

ve společenském sále budovy radnice 

 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil Martin Charvát. Podle Zákona 

o obcích předsedá ustavujícímu zasedání zpravidla dosavadní primátor, a to do doby, než je zvolen 

primátor nový. Úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že na počátku jednání bylo přítomno 

všech 39 členů zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 

 

Stanovený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města: 

 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města 
3. Volba návrhové komise 

4. Projednání volebního a jednacího řádu zastupitelstva města 

5. Ustavení volební komise 

7. Volba primátora města  

8. Volba náměstků primátora a stanovení pořadí jejich zastupování 

9. Volba zbývajících členů rady města 

10. Svěření úkolů primátorovi, náměstkům primátora a členům rady 

11. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, stanovení počtu členů výborů a 

volba jejich předsedů, místopředsedů a členů 
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Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni 

František   B r e n d l  

Pavel  S t u d n i č k a 

 

Zapisovatelkou ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byla jmenována  

Lucie  P a v l o v á. 
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Složení slibu členů zastupitelstva města 

 

Předsedající Martin Charvát vyzval všechny přítomné členy zastupitelstva, aby složili „Slib člena 

Zastupitelstva města Pardubic“.  

 

Pan Radim Jelínek text slibu přečetl a členové zastupitelstva slib složili dle zákona před 

zastupitelstvem města pronesením slova „Slibuji“ a stvrdili jej svým podpisem na přiložený arch, který 

je přílohou zápisu. 
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Volba návrhové komise 

 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení:  (pro 39, proti 0, zdrž. 0) 

Petr  K l i m p l 

Tomáš   P e l i k á n 
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Projednání volebního a jednacího řádu zastupitelstva města 

 

Předsedající Martin Charvát vyzval členy zastupitelstva, aby svým hlasováním vzali na vědomí platné 

znění volebního a jednacího řádu zastupitelstva města s tím, že případnými návrhy na jejich úpravu 

se zastupitelstvo může zabývat na jiném svém zasedání. Ze strany členů zastupitelstva nebyly před 

hlasováním k uvedeným řádům vzneseny žádné připomínky. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/001/2018               (pro 39, proti 0, zdrž. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

volební řád zastupitelstva města, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/002/2018               (pro 39, proti 0, zdrž. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

jednací řád zastupitelstva města, který je přílohou tohoto usnesení. 
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Ustavení volební komise 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby delegovali jednoho svého zástupce do 

volební komise. Ta byla na základě nominací ustavena v následujícím složení: 

 

KOALICE PRO PARDUBICE       Ludmila Ministrová 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA       Jakub Kutílek 

SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE       Vladimír Martinec 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA      Matěj Slanař 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY     Pavel Studnička 

PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN    Aleš Klose 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE Jiří Rozinek 

ANO 2011         Martin Kolovratník 

 
Předsedou volební komise byl zvolen pan Martin Kolovratník. 
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Stanovení počtu členů rady města a počtu náměstků primátora 

 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na počet členů 

rady města: 

 

KOALICE PRO PARDUBICE       11 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA       bez návrhu 

SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE       11 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA      11 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY     11 

PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN    bez návrhu 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE 11 

ANO 2011         11 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/003/2018               (pro 37, proti 0, zdrž. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet členů Rady města Pardubic na 11. 
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Předsedající dále vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na 

stanovení počtu náměstků primátora: 

 

KOALICE PRO PARDUBICE       4 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA       bez návrhu 

SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE       4 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA      4 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY     4 

PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN    3 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE 4 

ANO 2011         4 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/004/2018               (pro 30, proti 3, zdrž. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet náměstků primátora na 4. 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/005/2018               (pro 39, proti 0, zdrž. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

dlouhodobé uvolnění primátora a náměstků primátora k výkonu funkce. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 5, proti 23, zdrž. 11) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet náměstků primátora na 3. 
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Volba primátora města Pardubic 

 

Předsedající dále vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na 

kandidáty na funkci primátora města: 

 

KOALICE PRO PARDUBICE       Martin Charvát 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA       Karel Haas 

SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE       Martin Charvát 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA      Martin Charvát 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY     bez návrhu 
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PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN    Karel Haas 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DOMIKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE Martin Charvát 

ANO 2011         Martin Charvát 

 

Karel Haas poděkoval za nominování do funkce, své kandidatury se ale vzdal. 

Martin Charvát vyslovil s nominací na primátora města souhlas. 

 

Volba primátora města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy tajnou 

volbou. Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému hlasování 

uvedené v příslušném ustanovení volebního řádu. 

 

Primátorem města byl na základě tajné volby zvolen Martin Charvát, a to 28 hlasy. Protokol o volbě 

primátora města je přílohou zápisu. 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/006/2018               (hlasování tajnou volbou) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

Martina Charváta primátorem města Pardubic. 
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Volba náměstků primátora a stanovení pořadí jejich zastupování 

 

Předsedající dále vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na 

kandidáty na funkci náměstků primátora města: 

 

KOALICE PRO PARDUBICE  Petr Kvaš, Helena Dvořáčková, Jan Mazuch, Jakub Rychtecký 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA  bez návrhu 

SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE  Petr Kvaš, Helena Dvořáčková, Jan Mazuch, Jakub Rychtecký 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Petr Kvaš, Jan Mazuch 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY   bez návrhu 

PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN  bez návrhu 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE  

Petr Kvaš, Helena Dvořáčková, Jan Mazuch, Jakub Rychtecký  

ANO 2011    Petr Kvaš, Helena Dvořáčková, Jan Mazuch, Jakub Rychtecký  

 

Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí nominací. 

 

Volba náměstků primátora města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy 

tajnou volbou. Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému 

hlasování uvedené v příslušném ustanovení volebního řádu. 
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Do funkce náměstků primátora města byli na základě tajné volby zvoleni: 

Helena Dvořáčková pro 24 hlasů 

Petr Kvaš  pro 30 hlasů 

Jan Mazuch  pro 29 hlasů 

Jakub Rychtecký pro 28 hlasů 

Protokol o zvolení náměstků primátora je přílohou zápisu. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/007/2018               (hlasování tajnou volbou) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

náměstky primátora města Pardubic: 

Helenu Dvořáčkovou 

Petra Kvaše 

Jana Mazucha 

Jakuba Rychteckého 

 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/008/2018               (pro 31, proti 0, zdrž. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Petra Kvaše jako 1. náměstka, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti ve všech 

věcech, které mu jsou svěřeny. 

 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/009/2018               (pro 31, proti 0, zdrž. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanoví 

pořadí náměstků, ve kterém zastupují primátora (v době nepřítomnosti jeho i jeho prvního 

zástupce) v nezbytně nutných běžných záležitostech: 

2. Helenu Dvořáčkovou 

3. Jakuba Rychteckého 

4. Jana Mazucha 
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Volba zbývajících členů rady města 

Předsedající dále vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na 

kandidáty na funkci členů rady města: 

 

KOALICE PRO PARDUBICE   

Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, Vladimír Martinec, Vít Ulrych 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA     bez návrhu 

SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE   

Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, Vladimír Martinec, Vít Ulrych  

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA    Vítězslav Štěpánek 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY   bez návrhu 

PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN  bez návrhu 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE  

Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, Vladimír Martinec, Vít Ulrych  

ANO 2011     

Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, Vladimír Martinec, Vít Ulrych 

 

Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí nominací. 

 

Volba členů rady města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy tajnou 

volbou. Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému hlasování 

uvedené v příslušném ustanovení volebního řádu. 

 

Na základě tajné volby byli do funkce členů rady města zvoleni všichni navrhovaní kandidáti: 

Vladimír Martinec pro 28 hlasů 

Ludmila Ministrová pro 26 hlasů 

Tomáš Pelikán  pro 29 hlasů 

Jiří Rejda  pro 27 hlasů 

Vítězslav Štěpánek pro 29 hlasů 

Vít Ulrych  pro 25 hlasů 

Protokol o zvolení členů rady města je přílohou zápisu. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/010/2018               (hlasování tajnou volbou) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

za členy Rady města Pardubic: 

Vladimíra Martince 

Ludmilu Ministrovou 

Tomáše Pelikána 

Jiřího Rejdu 

Vítězslava Štěpánka 

Víta Ulrycha 
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Svěření úkolů primátorovi, náměstkům primátora a členům rady 

 

V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 

František Brendl – požádal o samostatné hlasování o svěření navrhovaných gescí primátorovi, 

náměstkům primátora a členům rady; podal pozměňující návrh na usnesení týkající se svěření správy 

majetku města a investiční výstavby primátorovi Martinu Charvátovi (viz nepřijatý návrh č. 008) 

Karel Haas 

Martin Charvát 

Jan Mazuch 

Ludmila Ministrová 

Vít Ulrych 

Jakub Rychtecký 

Jakub Kutílek – upozornil, že v návrhu gesce náměstka P. Kvaše je uveden institut definovaný 

stavebním zákonem „určený zastupitel pro územní plánování“, který se pro každé pořizování ÚP 

určuje zvlášť. S ohledem na to, že město Pardubice nyní pořizuje nový ÚP i změny platného ÚP, 

doporučil buď tento institut zpřesnit či ideálně schválit v rámci samostatného usnesení → primátor 

M. Charvát akceptoval připomínku zastupitele J. Kutílka a uvedl, že po dohodě s vedoucí odboru 

hlavního architekta bude tato problematika řešena na následujícím řádném zasedání ZmP dne 

20.12.2018. 

Štěpánka Fraňková 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/011/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

primátorovi Martinu Charvátovi tyto gesce: dotační politiku, projektový management, strategický 

plán a rozvoj města, veřejné zakázky. 

 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/012/2018               (pro 31, proti 0, zdrž. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkovi primátora Petru Kvašovi tyto gesce: územní plánování, urbanismus a architekturu, 

dopravu a oblast informačních technologií. 
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Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/013/2018               (pro 27, proti 3, zdrž. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkyni Heleně Dvořáčkové tyto gesce: investiční výstavbu, správu majetku města, životní 

prostředí. 

 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/014/2018               (pro 30, proti 0, zdrž. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkovi primátora Jakubovi Rychteckému tyto gesce: sociální politiku, zdravotnictví, školství, 

sport. 

 

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/015/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkovi primátora Janu Mazuchovi tyto gesce: ekonomiku a rozpočet, kulturu, cestovní ruch a 

správu kapitálových podílů společností. 

 

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/016/2018               (pro 27, proti 10, zdrž. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Pověřuje 

členku rady Ludmilu Ministrovou řízením a koordinací aktivit z pozice předsedkyně Rady spolku 

Turistické oblasti Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. 

 

 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/017/2018               (pro 27, proti 8, zdrž. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Pověřuje 

člena rady Víta Ulrycha k jednání o Nadačním fondu Pardubické nemocnice a zastupování města v 

tomto nadačním fondu a pro jednání v oblasti zdravotní péče s Pardubickou nemocnicí a 

Pardubickým krajem. 
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Pozměňující návrh F. Brendla 

Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 5, proti 21, zdrž. 11) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

primátorovi města Martinu Charvátovi tyto gesce: dotační politiku, projektový management, 

strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky, správu majetku města a investiční výstavbu. 
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Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, stanovení počtu členů 

výborů a volba jejich předsedů, místopředsedů a členů 

 

Po dohodě s návrhovou komisí předsedající oznámil, že bude nejprve hlasováno o zřízení finančního a 

kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic. Poté bude řešeno personální obsazení obou 

výborů. 

 

V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 

Petr Klimpl  

Karel Haas 

František Brendl – podal pozměňující návrh na usnesení, a to na zřízení výborů v počtu 9 členů (viz 

nepřijaté návrhy č. 004 a 010) 

 

Po hlasování o zřízení obou výborů (výsledky hlasování uvedeny níže) byla vyhlášena přestávka na 

jednání předsedů zastupitelských klubů, kde byly upřesněny nominace na členy obou výborů. Po 

přestávce předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na 

kandidáty na funkci předsedů a místopředsedů finančního a kontrolního výboru. Návrh podaly 4 

volební strany: 

 

Jan Hrabal (ANO 2011) → navrhl Václava Snopka jako předsedu finančního výboru 

Ondřej Karas (Piráti)  → navrhl Jakuba Kutílka jako předsedu kontrolního výboru 

Jakub Rychtecký (ČSSD) → navrhl Jiřího Rozinka jako místopředsedu finančního výboru 

František Brendl (Pardubáci) → navrhl Jiřího Lejhance jako předsedu finančního výboru a Františka 

Brendla jako místopředsedu kontrolního výboru 

 

Po výše uvedených nominacích bylo navrženo hlasování o volbě předsedů a místopředsedů obou 

výborů formou tajné volby → pro 34, proti 0, zdrž. 3 

 

Na základě tajné volby byli do funkce předsedy a místopředsedy finančního výboru zvoleni tito 

navrhovaní kandidáti: 

Václav Snopek jako předseda FV  pro 25 hlasů 

Jiří Rozinek jako místopředseda FV  pro 33 hlasů  

Jiří Lejhanec jako kandidát na předsedu FV obdržel 11 hlasů, nebyl tedy zvolen. 

Protokol o zvolení předsedy a místopředsedy finančního výboru je přílohou zápisu. 
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Na základě tajné volby byli do funkce předsedy a místopředsedy kontrolního výboru zvoleni tito 

navrhovaní kandidáti: 

Jakub Kutílek jako předseda KV   pro 35 hlasů 

František Brendl jako místopředseda KV  pro 31 hlasů 

Protokol o zvolení členů rady města je přílohou zápisu. 

 

 

Dále předsedající uvedl, že z jednání předsedů zastupitelských klubů vzešel jmenný seznam kandidátů 

na zbývající členy výborů. Poté podal návrh na hlasování o jejich volbě tzv. aklamací (veřejným 

hlasováním). Návrhová komise přečetla jména navrhovaných kandidátů a proběhlo hlasování o 

způsobu volby aklamací → pro 36, proti 0, zdrž. 1. Poté předsedající otevřel rozpravu. 

 

V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 

Jiří Skalický → navrhl Stanislava Hlavatého jako člena finančního výboru → o tomto návrhu bylo 

hlasováno samostatně (viz nepřijatý návrh č. 006) 

Karel Haas  

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/018/2018               (pro 31, proti 3, zdrž. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Zřizuje 

Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic s celkovým počtem 11 členů. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/019/2018               (hlasování tajnou volbou) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

předsedou finančního výboru Václava Snopka. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

místopředsedou finančního výboru Jiřího Rozinka. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/020/2018               (pro 37, proti 0, zdrž. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

členy finančního výboru: 

Josefa Bednáře 

Petra Beneše 

Jiřího Čáslavku 

Ondřeje Hlaváče 

Ivanu Dolečkovou 
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Petra Klimpla 

Pavla Kožíška 

Jana Procházku 

Vítězslava Štěpánka 

 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/021/2018               (pro 31, proti 3, zdrž. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Zřizuje 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Pardubic s celkovým počtem 11 členů. 

 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/022/2018               (hlasování tajnou volbou) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

předsedou kontrolního výboru Jakuba Kutílka. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

místopředsedou kontrolního výboru Františka Brendla. 

 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. Z/023/2018               (pro 37, proti 0, zdrž. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

členy kontrolního výboru: 

Karla Haase 

Romana Harmata 

Jana Hrabala 

Filipa Petra 

Milana Randáka 

Dušana Stránského 

Markétu Tauberovou 

Petru Tichánkovou 

René Živného 

 

 

Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 8, proti 21, zdrž. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Zřizuje 

finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic s celkovým počtem 9 členů. 
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Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (hlasování tajnou volbou) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

předsedou finančního výboru Jiřího Lejhance. 

 

 

 

Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 10, proti 14, zdrž. 12) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

člena finančního výboru xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 8, proti 21, zdrž. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Zřizuje 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Pardubic s celkovým počtem 9 členů. 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:20 hodin

 
 

 

 

………………………………………….. 

        Martin  Ch a r v á t         

                     primátor města 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:        

 

 

 

František   B r e n d l 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 
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Pavel   S t u d n i č k a 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 

 

 

 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů 

 

Originál zápisu včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení 

MmP. 

V Pardubicích dne 21.11.2018     

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 

 


