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

 

 

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
(dále jen Z MO), které se konalo dne 18.12.2019 

 
 

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: J. Rychtecký, R. Kalášek, O. Kovařík 

I 
Zpráva ověřitelů z 6. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 
ověřitelů zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, jmenování 

zapisovatele 
Zápis z 6. zasedání Z MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřiteli zápisu 7. zasedání Z MO byli 
jmenováni M. Černík a M. Fuchsa.  Zapisovatelkou byla jmenována T. Maršálková, pracovnice KÚ. 

II 
Volba návrhové komise 

Návrh předložil V. Čapek, starosta MO Pardubice VII. Členy návrhové komise byli navrženi V. Košťál  
a M. Prokůpek. 
Usnesení č.: 58/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje za členy návrhové komise V. Košťála a M. Prokůpka. 

- 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 
- dopravní situace v MO ovlivněná stavbami - oprava mostu Rosice-Svítkov, oprava mostku mezi  
Doubravicemi a Hrádkem, napojení I/36 s I/37 u Globusu  
- 16.10. - 14. zasedání RMO – zajištění zimní údržby MO a města, stav hřišť a sportovišť 
- návštěva jubilantky 100.let, Rosice 
- výsadba stromů - sponzorství fy Palace Pardubice 
-13.11. - 15. RMO – zařazení investičních akcí MO do rozpočtu 2020, činnost spolků dotovaných 
MO, výběr zhotovitele „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Mánesova včetně odstavných 
stání“ 
- jednání s investorem, obchodní zóna Fáblovka JV – napojení na SV obchvat 
- audit hospodaření MO – bez nedostatků a chyb 
- vánoční akce v Rosicích, Ohrazenicích, Doubravicích, zasazení nového vánočního stromu 
v Trnové 
- 4.12. – 16. RMO – 4. změna rozpočtu 2019, rozpočet 2020, investiční akce v r. 2019, termíny a 
obsahy jednání RMO a ZMO Pardubice VII, činnost výborů ZMO 
- dětské hřiště Oskara Brázdy – nový herní prvek lanová pyramida 
- instalace laviček u Labe, instalace ohniště v Doubravicích,  
- odevzdána studie dopr. řešení  obraciště autobusů v Doubravicích na OD MMP 
- jednání s ŘSD – možnost napojení obch. zóny Fáblovka na SV obchvat 
- veřejné projednání na SÚ MMP - Obora Doubravice 
- 18.12. - slavnostní předání dopravního automobilu pro JSDH MO PVII   
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na lavičky u Labe, odp. V. Čapek 
M. Černík – dotaz na napojení Fáblovky na SV obchvat  (požadavek MO PVII) – odp. V. Čapek 
J. Rejda – dotaz na ohniště v Doubravicích, odp. V. Čapek 
Usnesení č.: 59/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí. 

- pro:    12 
- proti:  0  
- zdrž.:  0  
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IV 
Vlastní program 

V. Čapek – navrhuje doplnit program o bod 7 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 
členů Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII a stanovení peněžitých plnění fyzickým osobám od 
1.1.2020 

1. Návrh činnosti výborů ZMO na rok 2020 
2. Návrh čtvrté změny rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2019 
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2020 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VII do roku 2022 
5. Informativní zpráva o investičních akcí realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII 

v roce 2019 
6. Změna Programu rozvoje MO Pardubice VII 2019-2022 
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolených členů Zastupitelstva MO Pardubice 

VII a stanovení peněžitých plnění fyzickým osobám od 1.1.2020 
 

Usnesení č.: 60/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje program 7. jednání Z MO s doplněním bodu 7 - Rozhodnutí 
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice VII a stanovení peněžitých plnění fyzickým osobám od 1.1.2020 

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

  
1. Návrh plánu činnosti výborů ZMO Pardubice VII na rok 2020 

Zpracovala T. Maršálková, kancelář úřadu a předkládají předsedové finančního a kontrolního výboru. 
Komentářem doplnil V. Čapek, který požaduje vypustit u plánu kontrolního výboru v bodě 2 kontrolu 
dodržování právních předpisů u výboru pro místní části (výbor nebyl pro toto volební období ustanoven). 
Usnesení č.: 61/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII  
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje plány činnosti Finančního a Kontrolního 
výboru Zastupitelstva MO Pardubice VII na rok 2020. 

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

 

2. Návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 a doplnění návrhu 4. 

změny 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. 
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na oprávnění rady v návrhu usnesení - odp. R. Hančová, ved. EO  
Usnesení č.: 62/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII  

1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 4. změnu rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VII pro rok 2019 (rozpočtové opatření č. 9) podle tabulkové části 
předložené zprávy. 

2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijatá rozpočtová 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 bez 
omezení týkajících se účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných 
rozpočtů v příjmové i výdajové straně rozpočtu (úprava běžné rezervy rozpočtu) pro rok 
2019. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při 
nejbližším jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 
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Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje doplnění 4. změny rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII pro rok 2019 (doplnění rozpočtového opatření č. 9) podle 
předložené zprávy. 

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

 

3. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2020 

Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Rozprava: 
V. Košťál – dotaz na bod 2. c) navrhovaného usnesení - odp. M. Kroutilová, tajemnice úřadu, jedná se o 
přesun z běžných do kapitálových výdajů a naopak v rámci jedné položky rozpočtu 
V. Košťál – dotaz na investiční akci chodník J.K.Tyla – odp. V. Čapek, jednáme s projektem a vlastníky 
V. Košťál – dotaz na pronájem užitkového vozu – odp. V. Čapek, do rozpravy se zapojili další členové 
ZMO – na jednání ZMO bude předložena zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
V. Košťál – dotaz na kontejnerové stání - odp. V. Čapek 
Usnesení č.: 63/7-12/2019 

1. ZMO Pardubice VII schvaluje rozpočet Městského obvodu  Pardubice VII pro rok 
2020 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2020 dle tabulkové části 
předložené zprávy. 

2. 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: 

 

a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami včetně běžné 
rezervy rozpočtu pro rok 2020, 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 2020 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. 

c) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách 
rozpočtu pro rok 2020 z běžných do kapitálových výdajů a naopak. Povinností 
Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší 
změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII. 
 

3. Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci 
s jednotlivými správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice VII pro rok 2020 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 
14 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle podrobné 
rozpočtové skladby. 

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

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VII do roku 2022 
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Zpracovala R. Hančová, ved. odboru EO a předkládá V. Čapek, starosta MO. Finanční výbor zprávu 
projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 64/7-12/2019 
ZMO Pardubice VII schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice 
VII do roku 2022 podle předložené zprávy. 

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

 

5. Informativní zpráva o investičních akcích realizovaných v rámci rozpočtu MO Pardubice VII 

v roce 2019 

Zpracoval M. Hladík, odd. investic, T. Vencl, ved. ŽPOD a předkládá V. Čapek, starosta MO. 
Rozprava: 
Š. Fraňková – dotaz na lávku pře Labe, doporučuje jednat s městem o zapojení do projektu ITI - odp. V. 
Čapek 
Usnesení č.: 65/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí. 

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

 

6. Změna Programu rozvoje MO Pardubice VII 2019-2022 

Žádost doručená na ÚMO Pardubice VII členem ZMO Pardubice VII panem V. Košťálem. V. Čapek uvedl 
zprávu.  
Usnesení č.: 66/7-12/2019 
ZMO Pardubice VII vyjímá z Programu rozvoje Pardubice VII 2019-2022 v příloze 
tabulkové části Ohrazenice řádek č. 4 revitalizace veřejného prostranství ulice U 
Sportovní školy a do programu zařazuje akci přestavba chodníku a schodiště u budovy 
čp. 77 v ul. gen. Svobody v Rosicích, která je v současné době v plánu rozvoje „pod 
čarou“ 

- pro:     6 
- proti:   2 (Čapek, Rais) 
- zdrž.:  4 (Tomšů, Prokůpek, Rejda, Hladík) 

 

Usnesení nebylo přijato.  
 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MO Pardubice VII  

a stanovení peněžitých plnění fyzickým osobám od 1.1.2020 

Zpracovali M. Kroutilová, tajemnice úřadu, E. Zemková, kancelář úřadu a předkládá V. Čapek, starosta 
MO. Finanční výbor zprávu projednal a doporučuje ke schválení. 
Usnesení č.: 67/7-12/2019 
Z MO Pardubice VII schvaluje výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva 
Městského obvodu Pardubice VII a peněžitých plnění fyzickým osobám od 1.1.2020 
s navýšením o 10%, s tím, že finanční prostředky budou vyrovnány při 1. změně rozpočtu 
MO Pardubice 2020. 

- pro:    10 
- proti:   0 
- zdrž.:  2 (Košťál, Tomšů) 

 

Diskuse: 

A. Holická – osvětlení vánočního stromu v Trnové - odp. V. Čapek  
V. Košťál – dotaz na edukační (komunitní centrum)- odp. V. Čapek, diskuze se účastnili členové ZMO  
V. Košťál – zpožděné spoje MHD č. 6  
Jednání ukončeno v 17,30 hod. Zapsala: T. Maršálková 
 

 
Zápis ověřili:  …..……………………    …………………………….. 
              M. Fuchsa                                                                                         M. Černík  
 
Starosta MO: …………………………. 


