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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII 

 
 

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 17.12. 2018 

 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. 
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání Z MO uváděni bez akademických titulů a hodností. 
Přítomno: 12 členů Z MO z celkového počtu 15 členů Z MO. 
Omluveni: V. Košťál, J. Tomšů, Š. Fraňková 

I 
Zpráva ověřitelů z 1. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 1. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 2. zasedání Z MO byli 
jmenováni R. Kalášek a F. Rais.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Volba návrhové komise 

Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi J. Rejda  
a M. Černík. 
Usnesení č.: 14/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise J. Rejdu a M. Černíka. 

- pro:    12 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

III 
Zpráva starosty Městského obvodu Pardubice VII o činnosti Rady MO Pardubice 

VII v mezidobí zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII 
- posvícenský turnaj v nohejbalu SDH Trnová 
- jednání s firmou T-Mobile – záměr - optická síť v MO 
- návštěvy jubilantů 95,97,99 let 
- Povodí Labe - čištění Hledíkovského potoka v Ohrazenicích 
- výroční schůze SDH Trnová, Doubravice, Rosice 
- jednání s vedením MP a PČR – autovraky, odtahy vozidel 
- výměna oken v OD Rosice, rekonstrukce chodníků ul. Alešova, Salavcova, Chelčického, veřejné 
prostranství finské domky 
14.11. - 1. zasedání RMO – jednací řády rady, komisí, ustavení komisí rady, činnosti spolků a 
organizací dotačně podporovaných z rozpočtu MO 
- DpmP – navýšení spoje č. 6, jednání s primátorem (akce MO), audit hospodaření MO PVII 
krajským úřadem – bez nedostatků 
- porada starostů MO – zábory komunikací, finance z města, účast a práva na jednáních komisí 
rady města 
- vánoční akce – rozsvícení stromu v Rosicích, zpívání v Ohrazenicích, živý betlém 
v Doubravicích, 
- otevření nové fotovýstavy v knihovně v Rosicích 
- 6.12. - 2. zasedání RMO – 5. změna rozpočtu 2018, rozpočtový výhled a návrh rozpočtu 2019, 
odměny zastupitelů, dary velitelům JSDH, termíny rady a zastupitelstva 2019, spolupráce s MpP, 
dary pro správce hřišť, dodatky ke smlouvám o dílo, plány činností výborů pro 2019 
- kolegium starostů – rozpočet města 
- předání staveb – invest. akce MO    

Usnesení č.: 15/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    12 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  

 
IV 

Vlastní program 
1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 
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2. Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice VII rok 2018 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VII do roku 2022 
4. Návrh rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2019 
5. Návrh doplnění člena Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII 
6. Plán činnosti Výborů ZMO Pardubice VII na rok 2019 

Usnesení č.: 16/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 2. jednání Z MO dle předloženého návrhu. 

- pro:     12 
- proti:   0  
- zdrž.:   0 

 

1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu 

Pardubice VII a stanovení peněžitých plnění fyzickým osobám od 1.1.2019 

Zpracovala M. Kroutilová a E. Zemková, kancelář úřadu a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční 
výbor zprávu projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
J.Rychtecký – dotaz na souběh funkcí – odp. M. Kroutilová 
O. Kovařík – dotaz na navýšení odměn – odp. M. Kroutilová – v průměru o 7% dle Nařízení vlády 
Usnesení č.: 17/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII schvaluje návrh výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva 
Městského obvodu Pardubice VII a peněžitých plnění fyzickým osobám, a to s účinností 
od 1.1.2019. 

- pro:      11 
- proti:   1 (Kovařík)  
- zdrž.:  0 

 

2. Návrh 5. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO, předkládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. Na 
jednání byl předložen návrh doplnění 5. změny rozpočtu. Finanční výbor zprávu projednal a doporučuje ke 
schválení. 
Rozprava: 
R. Kalášek – dotaz na doplnění návrhu 5. změny – odp. R. Hančová, ved. odboru EO 
O. Kovařík – dotaz na tabulkovou část výdajů – odp. R. Hančová, ved. odboru EO 
Usnesení č.: 18/2-12/2018 

1. Z MO Pardubice VII schvaluje návrh 5. změny rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII pro rok 2018 (rozpočtové opatření č. 15) podle tabulkové části 
předložené zprávy. 

2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle 
předložené zprávy. 

3. Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 

 

Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o rozpočtových opatřeních v 
souvislosti s výší skutečně obdrženého příspěvku (dotace) z úřadu práce na 
veřejně prospěšné práce v příjmové i výdajové straně rozpočtu (úprava běžné 
rezervy rozpočtu) pro rok 2018. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o 
provedených opatřeních zprávu při nejbližším jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII. 

4. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje doplnění návrhu 5. změny rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 (doplnění rozpočtového opatření č. 
15) podle předložené zprávy. 

- pro:     12 
- proti:   0  
- zdrž.:  0 

 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2022 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava:  
J. Rychtecký – navrhuje tento bod zařadit až po schvalování rozpočtu 2019 
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Usnesení č.: 19/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII do roku 2022 podle předložené zprávy. 

- pro:     12 
- proti:   0 
- zdrž.:  0 

 

4. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019  
Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. Komentářem doplnila R. Hančová, ved. odboru EO a T. Vencl, ved. 
odboru ŽPOD. 
Rozprava:  
M. Černík – dotaz na lávku a sportoviště Doubravice – odp. T.Vencl, ved. odboru ŽPOD. 
Usnesení č.: 20/2-12/2018 

1. Z MO Pardubice VII schvaluje návrh rozpočtu Městského obvodu  Pardubice VII 
pro rok 2019 včetně návrhu rozpočtu sociálního fondu pro rok 2019  dle tabulkové 
části předložené zprávy. 

2. Z MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat 
rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 

 

a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami včetně běžné 
rezervy rozpočtu pro rok 2019, popřípadě přesunovat prostředky na nové 
výdajové položky při zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé 
rezervy rozpočtu podléhá schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. 
Celkový objem přesunů nesmí přesáhnout během roku 2019 částku Kč 1 
000 000,--. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených 
přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice VII. 

b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních 
dotací z příslušné položky dotací ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře 
úřadu. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech 
zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII. 

3. Z MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými 
správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII pro rok 2019 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové 
skladby. 

4. Z MO Pardubice VII bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu 
Statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018, budou se příjmy 
a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1.1.2019 do 
schválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy 
a výdaje dle rozpočtového provizoria. 

5. Z MO Pardubice VII schvaluje doplnění návrhu rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII pro rok 2019 spočívající v navýšení kapitálové položky Investiční 
akce a opravy, oblast dopravy o Kč 95 000,-- a oblast ochrany životního prostředí, 
dopravy a zájmové činnosti ve výši Kč 146 000,-- s pokrytím zapojením 
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 v rámci Financování na položce Změna 
stavu prostředků na bankovních účtech v celkové výši Kč 241 000,--. 

- pro:      12 
- proti:    0  
- zdrž.:    0 

 

5. Návrh doplnění člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice VII pro volební období 

2018-2022 
Zpracoval a předkládá V. Čapek, starosta MO. Navrhuje pana O. Kovaříka. 
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Usnesení č.: 21/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII doplňuje za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice 
VII pana Bc. Otakara Kovaříka pro volební období 2018-2022.  

- pro:     11 
- proti:   0  
- zdrž.:  1 (Kovařík) 

 

6. Návrh plánu činnosti výborů ZMO Pardubice VII na rok 2019 
Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládají předsedové jednotlivých výborů. 
Usnesení č.: 22/2-12/2018 
Z MO Pardubice VII Pardubice VII schvaluje plány činnosti výboru Zastupitelstva MO 
Pardubice VII tj. finančního a kontrolního výboru, na rok 2019. 

- pro:     12 
- proti:   0  
- zdrž.:  0 

 

Diskuse: 
A. Holická – požadavek na přemístění lavičky v Trnové – odp. T. Vencl – požadavek projednat v místní 
komisi, do diskuse se zapojili J. Rychtecký, J. Rejda  
A. Holická – vánoční stromek v Trnové pro příští rok - vytipovat nové místo 

M. Černík – budování optické sítě – odp. V. Čapek, do diskuze se zapojili O. Kovařík, J. Rychtecký 
O. Kovařík – obnovení značení parkovacích míst na Krétě (vodorovné značení), spolu projednat i revizi 
projektu v některých částech – odp. V. Čapek  
M. Prokůpek – dotaz na možnost úpravy ul. Hradišťská – odp. V. Čapek, do diskuse se zapojili J. Rejda, 
A. Holická, M. Černík 
J. Rejda – navrhuje umístit dodatkové tabulky „chodník není parkoviště“, do diskuse se zapojili V. Čapek, 
O. Kovařík 
J. Rejda - žádost o úklid odpadu na točně v Rosicích 
R. Kalášek – dotaz na rozkopaný chodník v Doubravicích – odp. V. Čapek – jde o havárii, záležitost SÚS 
Pardubického kraje 
M. Hladík – dotaz na možnost odstranění autovraků – odp. V. Čapek, do diskuse se zapojili J. Rychtecký, 
R. Kalášek 
 
Jednání ukončeno v 17:15 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
   R. Kalášek          F. Rais     
 
Starosta MO: ……………… 


