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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
odbor vnitřních věcí 
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 

 
ZÁPIS     

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 31. 10. 2018 v 17.00 hod., 
 v aule Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 

 

Přítomni:  Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Mgr. Jana Hanzlíková, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Gabriela 
Křížková, Ing. Jakub Kutílek, Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. 
David Roček, Ing. Pavol Škuliga, Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová 
 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 

 
Zahájení 
Jednání zahájil a řídil předsedající Mgr. Bc. Radek Hejný. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ujistil se, že každý člen zastupitelstva obdržel osvědčení o zvolení. 
Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno. 
 
Přítomní na zasedání byli informováni tajemnicí úřadu Mgr. Monikou Benešovskou o výsledku voleb do 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, tj. o počtu získaných mandátů pro volební strany, a o 
jmenovitém obsazení mandátů. 
 
Složení slibu členů zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že po přečtení slibu tajemnicí úřadu městského obvodu zastupitelé 
jednotlivě předstoupili před zastupitelstvo, pronesli slovo „slibuji“ a poté se podepsali pod text slibu na 
připraveném archu. 
Předsedající konstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, 
doplnil, že k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů zastupitelstva, nejméně tedy 8. 
 
Další jednání probíhalo dle platného jednacího a volebního řádu zastupitelstva. 
V rámci jednací procedury byli předsedajícím jmenováni: 
 
zapisovatelkou paní Ilona Řezaninová, 
  
ověřovateli zápisu Ing. David Roček a Ing. František Weisbauer. 
 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 

1. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady  
2. Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů a dalších členů výborů 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                       Pro  15 proti  0 zdržel se 0. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k ustavení volební komise. Vyzval zástupce jednotlivých 
volebních stran k delegaci jednoho zástupce do volební komise.  
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Zástupci jednotlivých volebních stran delegovali tyto zástupce do volební komise:  
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - Ing. Jakub Kutílek 
Komunistická strana Čech a Moravy   - Ing. Pavol Škuliga 
Koalice pro Pardubice     - Ing. František Weisbauer 
Pardubice pro lidi     - Ing. František Polák 
ANO 2011        - Ing. Gabriela Křížková 
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN   - Ing. David Roček   
Česká strana sociálně demokratická   - Ing. Marta Vitochová 
Občanská demokratická strana    - Jiří Petružálek 
 
Ustavena byla volební komise s osmi členy, předsedkyní se po určení losem stala Ing. Gabriela Křížková.                              
 
Předsedající uvedl povinnost určit počet členů rady městského obvodu, funkce a počet uvolněných 
členů zastupitelstva, přednesl návrh na usnesení ve znění: 
 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II: 
- stanovuje počet členů rady městského obvodu na 5 
- stanovuje výkon funkce 1 místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
- stanovuje výkon funkce starosty jako uvolněného člena zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování:                                                    Pro  15 proti  0 zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

 
1. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady 
 
Volba starosty 
Předsedající vyzval zástupce volebních stran k přednesení návrhů na kandidáta na funkci starosty 
městského obvodu. 
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - žádný návrh 
Komunistická strana Čech a Moravy   - žádný návrh 
Koalice pro Pardubice     - žádný návrh 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011      - Mgr. Bc. Radek Hejný 
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN  - žádný návrh 
Česká strana sociálně demokratická   - žádný návrh 
Občanská demokratická strana    - žádný návrh 
 
Předsedající a zároveň kandidát Mgr. Bc. Radek Hejný vyjádřil souhlas s kandidaturou a přislíbil 
spolupráci se všemi členy zastupitelstva bez ohledu na politickou příslušnost. 
Předsedající seznámil přítomné s průběhem volby, upřesnil podobu platných a neplatných hlasovacích 
lístků. Vyzval volební komisi, aby se ujala funkce. 
Všem členům zastupitelstva byly vydány hlasovací lístky, poté byla provedena vlastní volba vhozením 
hlasovacích lístků do volební schránky. Volební komise provedla sečtení hlasů a oznámila výsledek. 
Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků. V tajných 
volbách získal Mgr. Bc. Radek Hejný 14 hlasů.  
 
Z výsledku volby vyplývá: 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí starostou městského obvodu Pardubice II Mgr. Bc. 
Radka Hejného. 
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Mgr. Bc. Radek Hejný poděkoval za zvolení. 
 
Volba místostarosty 
Starosta vyzval zástupce volebních stran k přednesení návrhů na kandidáta na funkci místostarosty 
městského obvodu. 
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - žádný návrh 
Komunistická strana Čech a Moravy   - žádný návrh 
Koalice pro Pardubice     - žádný návrh 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011      - žádný návrh  
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN  - žádný návrh 
Česká strana sociálně demokratická   - žádný návrh 
Občanská demokratická strana    - Milan Drahoš 
 

 
Starosta vyzval kandidáta pana Milana Drahoše, aby vyjádřil souhlas s kandidaturou, případně využil 
práva na časový prostor 3 minut na své vystoupení. 
Pan Milan Drahoš kandidaturu přijal a taktéž přislíbil spolupráci se všemi členy zastupitelstva. 
 
Starosta sdělil, jak bude probíhat volba místostarosty, upřesnil podobu platných a neplatných 
hlasovacích lístků. 
Všem členům zastupitelstva byly vydány hlasovací lístky, poté byla provedena vlastní volba vhozením 
hlasovacích lístků do volební schránky. Volební komise provedla sečtení hlasů a oznámila výsledek. 
Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků. V tajných 
volbách získal p. Milan Drahoš 12 hlasů.  
 
Z výsledku volby vyplývá: 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí místostarostou městského obvodu Pardubice II pana 
Milana Drahoše.  
 
Pan Drahoš se ujal slova a poděkoval za zvolení.  
 
Volba dalších členů rady 
Starosta vyzval zástupce volebních stran k přednesení návrhů na nejvýše 3 kandidáty na funkci člena 
rady městského obvodu. 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - Mgr. Jan Metelka 
Komunistická strana Čech a Moravy   - Ing. Pavol Škuliga 
Koalice pro Pardubice     - Ing. František Weisbauer 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011      - Lubomír Hanzlík  
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN  - Ing. David Roček  
Česká strana sociálně demokratická   - Ing. Marta Vitochová 
Občanská demokratická strana    - žádný návrh 
 

 
Starosta vyzval navržené kandidáty, aby vyslovili souhlas s kandidaturou. Všichni navržení svou 
kandidaturu přijali. Právo vystoupit využil krátce pouze Mgr. Jan Metelka a Ing. Pavol Škuliga. 
Starosta sdělil, jak bude probíhat volba dalších členů rady, upřesnil podobu platných a neplatných 
hlasovacích lístků. 
Všem členům zastupitelstva byly rozdány hlasovací lístky, poté byla provedena vlastní volba vhozením 
hlasovacích lístků do volební schránky. Volební komise provedla sečtení hlasů a oznámila výsledek. 
Předsedkyně volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků. 
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V tajných volbách získal  
 
 Mgr. Jan Metelka  -  2 hlasy 
  Ing. Pavol Škuliga  -  1 hlas   
  Ing. František Weisbauer -  13 hlasů   
  Lubomír Hanzlík   -  11 hlasů 
  Ing. David Roček  -  2 hlasy   

              Ing. Marta Vitochová  -  12 hlasů 
 
Z výsledků volby vyplývá: 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí dalšími členy Rady městského obvodu Pardubice II 
Ing. Františka Weisbauera, pana Lubomíra Hanzlíka a Ing. Martu Vitochovou.               
 
 
2. Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů a dalších členů výborů 
 
Starosta uvedl, že dle zákona o obcích zastupitelstvo povinně zřizuje kontrolní a finanční výbor, členové 
výborů se volí, počet členů výboru je lichý. Podal návrh na usnesení.  K návrhu na usnesení nebyly 
vzneseny připomínky ani jiné návrhy. Hlasováno o návrhu: 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 

- zřizuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva 
- stanovuje počet členů jednotlivých výborů na 5 

 
Výsledek hlasování:                                                    Pro    15 proti  0 zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

 
Volba předsedy kontrolního výboru 
Starosta vyzval zástupce volebních stran k podání návrhu na jednoho kandidáta na funkci předsedy 
kontrolního výboru. 
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - Mgr. Jan Metelka 
Komunistická strana Čech a Moravy   - Ing. Pavol Škuliga 
Koalice pro Pardubice     - žádný návrh 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011      - žádný návrh  
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN  - Ing. David Roček 
Česká strana sociálně demokratická   - žádný návrh 
Občanská demokratická strana    - žádný návrh 
 
O předsedovi kontrolního výboru se hlasovalo veřejně.  
Výsledek hlasování: 
 
Mgr. Jan Metelka  - pro   13 proti   1   zdržel se 1 
Ing. Pavol Škuliga   - pro     1 proti   0   zdržel se 14 
Ing. David Roček   - pro     2 proti   0   zdržel se 13  
 
Z výsledků volby vyplývá: 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí předsedou kontrolního výboru zastupitelstva 
městského obvodu Mgr. Jana Metelku.                                       
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Volba předsedy finančního výboru 
Starosta vyzval zástupce volebních stran k podání návrhu na jednoho kandidáta na funkci předsedy 
finančního výboru. 
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - žádný návrh 
Komunistická strana Čech a Moravy   - žádný návrh 
Koalice pro Pardubice     - žádný návrh 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011      - Ing. Gabriela Křížková  
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN               - žádný návrh 
Česká strana sociálně demokratická   - žádný návrh 
Občanská demokratická strana    - žádný návrh 

 
O předsedovi finančního výboru se hlasovalo veřejně.  
Výsledek hlasování: 
Ing. Gabriela Křížková      - pro 14  proti 0  zdržel se 1 
 
Z výsledků volby vyplývá: 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí předsedkyní finančního výboru zastupitelstva 
městského obvodu Ing. Gabrielu Křížkovou. 
        

 
Volba členů kontrolního výboru 
Starosta vyzval volební strany k podání návrhů na funkce dalších členů kontrolního výboru 
 
Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - žádný návrh 
Komunistická strana Čech a Moravy   - Ing. Pavol Škuliga 
Koalice pro Pardubice     - žádný návrh 
Pardubice pro lidi     - Ing. František Polák 
ANO 2011      - Adéla Zdráhalová  
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN  - Ing. David Roček 
Česká strana sociálně demokratická   - žádný návrh 
Občanská demokratická strana    - žádný návrh 
 
Starosta zopakoval navržené 4 kandidáty na členy kontrolního výboru. O každém kandidátovi bylo 
hlasováno veřejně. 
 
Výsledek hlasování:  
Ing. Pavol Škuliga  - pro 15  proti     0  zdržel se 0    
Ing. František Polák  - pro 15  proti     0 zdržel se 0 
Adéla Zdráhalová  - pro 15  proti     0             zdržel se 0 
Ing. David Roček  - pro 15                proti     0             zdržel se 0  
 
Z výsledků volby vyplývá: 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí dalšími členy kontrolního výboru zastupitelstva 
městského obvodu Ing. Pavola Škuligu, Ing. Františka Poláka, paní Adélu Zdráhalovou a Ing. Davida 
Ročka. 
 
Volba členů finančního výboru 
Starosta vyzval volební strany k podání návrhů na funkce dalších členů finančního výboru. 
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Piráti, Naše Pardubice a Zelení    - Bc. Vojtěch Weisbauer 
Komunistická strana Čech a Moravy   - žádný návrh 
Koalice pro Pardubice     - Ing. Mgr. Martin Slezák 
Pardubice pro lidi     - žádný návrh 
ANO 2011      - Lenka Kutílková 
Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN  - žádný návrh 
Česká strana sociálně demokratická   - žádný návrh 
Občanská demokratická strana    - Jiří Petružálek 
 
Starosta zopakoval navržené 4 kandidáty na členy finančního výboru. O každém kandidátovi bylo 
hlasováno veřejně. 
 
Výsledek hlasování: 
Bc. Vojtěch Weisbauer  - pro 15  proti 0  zdržel se 0 
Ing. Mgr. Martin Slezák  - pro 15  proti 0  zdržel se 0 
Lenka Kutílková   - pro 15  proti 0  zdržel se 0 
Jiří Petružálek   - pro 15  proti 0  zdržel se 0  
      
Z výsledků volby vyplývá: 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II volí dalšími členy finančního výboru zastupitelstva 
městského obvodu Bc. Vojtěcha Weisbauera, Ing. Mgr. Martina Slezáka, paní Lenku Kutílkovou a pana 
Jiřího Petružálka.                                                                                       
 
Na závěr starosta sdělil, že byly vyčerpány všechny body jednání a uvedl, že řádné zasedání 
zastupitelstva se uskuteční 12. 12. 2018. Dále informoval, že bude svoláno pracovní jednání 
zastupitelstva k přípravě programu rozvoje městského obvodu (předběžný termín 26. 11. 2018). 
Pozvánky budou zaslány e-mailem. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:50 hodin.  

 
Příloha zápisu č. 1 – prezenční listina 
Příloha zápisu č. 2 – slib členů zastupitelstva 
Příloha zápisu č. 3 – zápis volební komise 

 
 
.........………………………….                               
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta  
 

Ověřovatelé:  

 
 
…………………………….…….       .........………………………….  
Ing. David Roček        Ing. František Weisbauer 


