Městský obvod Pardubice II
Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II,
které se konalo dne 9.11.2010 ve 16.00 hod.,
v modlitebně Archa, Lonkova ul. 512
Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Radek Hejný, doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Zdenek
Křišťál, Leoš Malina, DiS., Ing. Martin Mojžíš, Ing. arch. Petra Nacu, Ing. Filip Pecháček, Jiří
Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Pavol Škuliga, Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra,
Marta Vitochová, Mgr. Radoslava Žaludová
Presenční listina /příloha č. 1/
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO
Mgr. Jiří Šimek – vedoucí odboru vnitřních věcí

Zahájení
Jednání zahájil a řídil předsedající pan Ing. Jaroslav Vávra. Přivítal přítomné a
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ujistil se, že každý nový člen zastupitelstva
obdržel osvědčení o zvolení. Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno.
Přítomní na zasedání byli informováni 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 /příloha č. 2/.
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 bude probíhat dle platného jednacího a volebního řádu zastupitelstva.
V rámci jednací procedury byli předsedajícím jmenováni:
Zapisovatelkou paní Jana Menclová
Ověřovateli zápisu pan doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. a pan Ing. Martin Mojžíš

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 volební strany
k zastoupení ve volební komisi.
Zástupci jednotlivých volebních stran delegovali tyto zástupce do volební komise :
Koalice pro Pardubice
- Mgr. Radek Hejný
ODS
- Ing. Filip Pecháček
ČSSD
- Ing. Martin Mojžíš
KSČM
- Ing. Pavol Škuliga
Pardubáci
- žádný návrh
Sdružení pro Pardubice
- MUDr. Miroslav Šimko
Ustavena byla volební komise s pěti členy, předsedou se po určení losem stal pan Ing. Filip
Pecháček
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.

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.
Koalice pro Pardubice
ODS
ČSSD
KSČM
Pardubáci
Sdružení pro Pardubice

- žádný návrh
- Jiří Srbek
- Ing. Zdenek Křišťál
- žádný návrh
- Jiří Srbek
- žádný návrh

Předsedající vyzval kandidáta p. Jiřího Srbka, aby vyjádřil souhlas s kandidaturou, případně
využil práva na časový prostor ke svému vystoupení.
Jiří Srbek souhlasil s kandidaturou, využil svého práva a ujal se slova. Konstatoval, že před
rokem uspěl v primárních volbách v ODS a dále pohovořil o motivaci, která ho vedla ke
kandidatuře na starostu MO Pardubice II.
Předsedající vyzval druhého kandidáta p. Ing. Zdenka Křišťála, aby vyjádřil souhlas
s kandidaturou, případně využil práva na časový prostor ke svému vystoupení.
Ing. Zdenek Křišťál souhlasil s kandidaturou a též využil svého práva vystoupit. Ve svém
projevu poukázal na rozčarování z povolebních jednání. Zdůraznil, že ČSSD byla vyšachována
z jednání o budoucí koalici v Polabinách. Dále uvedl, že i přesto bude usilovat o hlasy
zastupitelů při kandidatuře na starostu a na závěr poděkoval voličům za podporu ve volbách.

Předsedající seznámil přítomné s průběhem volby, upřesnil podobu planých a neplatných hlasů.
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.
Předseda volební komise konstatoval, že bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků.
V tajných volbách získal Jiří Srbek 9 hlasů, Ing. Zdenek Křišťál 6 hlasů.
Z výsledku volby vyplývá:
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městského obvodu volí starostou městského obvodu Pardubice II pana
Jiřího Srbka.
Předsedající pogratuloval starostovi ke zvolení a zároveň předal řízení zasedání nově
zvolenému starostovi. Pan Srbek poděkoval za zvolení a ujistil ostatní strany o spolupráci.

Volba místostarosty
Starosta vyzval zástupce volebních stran k přednesení návrhů na kandidáta na funkci
místostarosty městského obvodu.
Koalice pro Pardubice
ODS
ČSSD
KSČM
Pardubáci
Sdružení pro Pardubice

- žádný návrh
- Milan Drahoš
- Marta Vitochová
- žádný návrh
- žádný návrh
- žádný návrh

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 vzdal se svého práva na vystoupení.
Dále starosta vyzval kandidátku paní Martu Vitochovou, aby vyjádřila souhlas s kandidaturou,
případně využila práva na časový prostor 3 minut na své vystoupení.
Paní Marta Vitochová souhlasila s kandidaturou a svého práva se také vzdala.
Starosta sdělil jak bude probíhat volba místostarosty, upřesnil podobu platných a neplatných
volebních 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.
Předseda volební komise konstatoval, že bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků.
V tajných volbách získal p. Milan Drahoš 9 hlasů , paní Marta Vitochová získala 6 hlasů.
Z výsledku volby vyplývá:
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městského obvodu volí místostarostou městského obvodu Pardubice II
pana Milana Drahoše.

Volba dalších členů rady
Starosta vyzval zástupce volebních stran k přednesení návrhů na nejvýše 3 kandidáty na funkci
člena rady městského obvodu.

Koalice pro Pardubice
ODS
ČSSD
KSČM
Pardubáci
Sdružení pro Pardubice

- Mgr. Radek Hejný
- žádný návrh
- Ing. Martin Mojžíš, Ing. Zdenek Křišťál
- Ing. Pavol Škuliga
- žádný návrh
- MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra

Starosta vyzval navržené kandidáty, aby vyslovili souhlas s kandidaturou. Všichni navržení
svou kandidaturu přijali a vzdali se svého práva vystoupit.
Starosta sdělil jak bude probíhat 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.
Předseda volební komise konstatoval, že bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků.
V tajných volbách získal
Mgr. Radek Hejný
- 9 hlasů
Ing. Martin Mojžíš
- 6 hlasů
Ing. Zdenek Křišťál
- 6 hlasů
Ing. Pavol Škuliga
- 6 hlasů
MUDr. Miroslav Šimko
- 9 hlasů
Ing. Jaroslav Vávra
- 9 hlasů
Z výsledků volby vyplývá:
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městského obvodu volí dalšími členy Rady městského obvodu Pardubice II
pana Mgr. Radka Hejného, MUDr. Miroslava Šimka a Ing. Jaroslava Vávru.

2. Zřízení výborů zastupitelstva, vola předsedů a dalších členů výborů
Starosta uvedl, že ze zákona o obcích zřizuje povinně zastupitelstvo kontrolní a finanční výbor,
členové výborů se volí, počet členů výboru je lichý. Podal návrh na usnesení ve znění:
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městského obvodu
- zřizuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva
- stanovuje počet členů jednotlivých výborů na 5
K návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky ani jiné návrhy.
Výsledek hlasování:
Pro 15
proti 0

zdržel se 0.

Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval zástupce volebních stran k podání návrhu na jednoho kandidáta na funkci
předsedy kontrolního výboru.
Koalice pro Pardubice
ODS
ČSSD
KSČM
Pardubáci
Sdružení pro Pardubice

- žádný návrh
- žádný návrh
- Ing. Zdenek Křišťál
- žádný návrh
- žádný návrh
- Ing. Pavol Škuliga

O předsedovi kontrolního výboru se hlasovalo veřejně. Ing. Zdenek Křišťál získal 6 hlasů,
Ing. Pavol Škuliga 8 hlasů.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městského obvodu volí předsedou kontrolního výboru zastupitelstva
městského obvodu pana Ing. Pavola Škuligu.

Volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval zástupce volebních stran k podání návrhu na jednoho kandidáta na funkci
předsedy finančního výboru.
Koalice pro Pardubice
ODS
ČSSD
KSČM
Pardubáci
Sdružení pro Pardubice

- žádný návrh
- žádný návrh
- Marta Vitochová
- žádný návrh
- Mgr. Radoslava Žaludová
- žádný návrh

O předsedovi finančního výboru se hlasovalo veřejně. Kandidátka paní Marta Vitochová
získala 6 hlasů, paní Mgr.Radoslava Žaludová 9 hlasů.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městského obvodu volí předsedou finančního výboru zastupitelstva
městského obvodu paní Mgr. Radoslavu Žaludovou.

Volba členů kontrolního výboru
Starosta vyzval volební strany k podání návrhů na funkce dalších členů kontrolního výboru
Koalice pro Pardubice
- Ing. František Weisbauer
ODS
- Ing. arch. Petra Nacu, Ing. Filip Pecháček
ČSSD
- žádný návrh
- žádný návrh
KSČM
Pardubáci
- žádný návrh
Sdružení pro Pardubice
- MUDr. Miroslav Šimko
Starosta přednesl návrh na zvolení dalšími členy kontrolního výboru 4 navržené kandidáty dle
podaných návrhů . Ve veřejném hlasováním bylo získáno 10 hlasů.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městského obvodu volí dalšími členy kontrolního výboru zastupitelstva
městského obvodu pana Ing. Františka Weisbauera, paní Ing. arch. Petru Nacu, pana
Ing. Filipa Pecháčka a MUDr. Miroslava Šimka.

Volba členů finančního výboru
Starosta vyzval volební strany k podání návrhů na funkce dalších členů finančního výboru.
Koalice pro Pardubice
ODS
ČSSD
KSČM
Pardubáci
Sdružení pro Pardubice

- Mgr. Radek Hejný
- doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
- Leoš Malina, DiS.
- žádný návrh
- žádný návrh
- Ing. Jaroslav Vávra

Starosta přednesl návrh na zvolení dalšími členy finančního výboru 4 navržené kandidáty dle
podaných návrhů. Ve veřejném hlasování byl získáno 15 hlasů.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městského obvodu volí dalšími členy finančního výboru zastupitelstva
městského obvodu pana Mgr. Radka Hejného, doc. Ing. Alexandera Chlaně, Ph.D.,
Leoše Malinu, DiS. a Ing. Jaroslava Vávru.
Na závěr starosta sdělil, že byly vyčerpány všechny body jednání a uvedl, že do konce roku
2010 se uskuteční řádné zasedání zastupitelstva.
Zasedání bylo ukončeno v 16:55 hodin.

.........………………………….
Jiří Srbek
starosta

Ověřovatelé:

…………………………….
doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.

…………………………
Ing. Martin Mojžíš

