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ZÁPIS     
z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 

které se konalo dne 25. 9. 2013 v 18.00 hod., 
v salónku  Restaurace Na Palubě, J. Tomana 277, Pardubice 

 
Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Jaroslava Horáková, PaedDr. Jan Mazuch, , 
Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Pavol Škuliga, Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra, 
Marta Vitochová, Václav Vinař 
 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 

Omluveni:  Mgr. Radoslava Žaludová, Leoš Malina, Ing. Zdeněk Křišťál, Ing. Martin Mojžíš 
 
 
Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek a hned v úvodu požádal přítomné o 
minutu ticha k uctění památky zastupitele doc. Ing. Alexandra Chlaně, PhD., který tragicky 
zemřel v měsíci červenci t.r.  
Na uvolněný mandát v zastupitelstvu nastoupil pan Václav Vinař /ODS/, byl starostou vyzván 
ke složení slibu. Po složení slibu starosta konstatoval, že zasedání ZMO je usnášeníschopné. 
Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a návrhovou 
komisi.  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  PaedDr. Jan Mazuch, MUDr. Miroslav Šimko 
 
Pracovní předsednictvo: Jiří Srbek, Marta Vitochová, Milan Drahoš 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrhová komise:  Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

Zapisovatelka:  Miroslava Boháčková 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2013                      
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Realizace investičních akcí z programu rozvoje 
5. Rozpočtový výhled 2015 - 2017 
6. Volba člena Finančního výboru ZMO Pardubice II 
7. Stanovení odměny neuvolněného člena zastupitelstva 
8. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                         Pro 11  proti 0  zdržel se 0. 



Body programu byly projednány v pořadí:  6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8 
 
6. Volba člena Finančního výboru ZMO Pardubice II 
Z důvodu snížení počtu členů Kontrolního výboru ZMO Pardubice II starosta podal návrh na 
volbu nového člena, a to pana Václava Vinaře za ODS. Vyzval ostatní polické strany a 
uskupení k podání návrhu. Další návrh nebyl podán. O návrhu starosty bylo veřejně 
hlasováno. Pan Václav Vinař získal 10 hlasů. 
Usnesení č. 87 
Zastupitelstvo městského obvodu volí členem Finančního výboru ZMO Pardubice II 
pana Václava Vinaře. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 10         proti 0  zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Stanovení odměny neuvolněného člena zastupitelstva 
Starosta podal návrh na přiznání měsíční odměnu za výkon funkcí panu Václavu Vinařovi. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 88 
Zastupitelstvo městského obvodu stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II a za výkon funkce člena finančního 
výboru zastupitelstva panu Václavu Vinařovi podle usnesení č. 21 ze dne 30.11.2011 
dnem 1. 10. 2013. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 10         proti 0  zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 89 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského 
obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11         proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2013                      
Starosta přednesl zprávu, otevřel diskuzi. V diskuzi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 90 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje vyhodnocení hospodaření 
městského obvodu za I. pololetí roku 2013 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11         proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
Starosta uvedl zprávu, otevřel diskuzi. V diskuzi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 91 
Zastupitelstvo městského obvodu 
- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 31.8.2013 v rozsahu přílohy  
  tohoto usnesení 
- projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu přílohy tohoto 
  usnesení  



Výsledek hlasování:                                                  Pro 11         proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Realizace investičních akcí z programu rozvoje 
Starosta přednesl zprávu, odůvodnil  postup v realizaci investičních akcí. Vyzval k diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 92 
Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí 
z Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2011-2014. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11         proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočtový výhled 2015 - 2017 
Starosta přednesl zprávu, odůvodnil  postup v realizaci investičních akcí. Vyzval k diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 93 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje rozpočtový výhled městského 
obvodu na roky 2015-2017 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11         proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Diskuse. 
- M. Boháčková oznámila členům zastupitelstva možnost účastnit se semináře k novému 
občanskému zákoníku, který bude pořádat magistrát města pro zastupitele města i obvodů, 
podrobnosti k účasti budou zastupitelům zaslány  
- J. Horáková upozornila na chybu v přehledu kontaktů zastupitelů – nesprávně uvedení e-ma 
ilové adresy u jejího jména, bude opraveno a přehled nový  bude zaslán zastupitelům. 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.  
Přílohy k usnesení č.: 90, 91,93 
 
 
 
       .........…………………………. 
                             Jiří Srbek           
                 starosta  
 

 

Ověřovatelé:  

 

 
  …………………………….            ……………………………….. 
       PaedDr.. Jan Mazuch                                                           MUDr. Miroslav Šimko   


