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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV 
 

ZÁPIS 
 

ze VII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV,  
které se konalo dne 16.12. 2019 v 17: 00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
  

 
Přítomni:  
Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš                  
Příhoda, František Hlubocký, Jaroslav Mlateček, Michal Kreml, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef 
Bednář, Martin Vítek, Miluše Horká, MDDr. Michal Pražan 
 
Ing. Tereza Hybská, vedoucí OIDHS, Ing. Iva Matušková, referent sekretariátu, Stanislav 
Novák, referent OIDHS, Mária Stopková, DiS., vedoucí OEVV  
 
Omluveni: Mgr.Bc. Karel Žemlička, Mgr. Karel Haas, 
         
Zasedání zahájil Ing. Petr Heřmanský, starosta MO Pardubice IV v 17:00 hod., přivítal 
přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna většina členů zastupitelstva a 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 
Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 
Ing. Petr Heřmanský - předsedající a Martin Vítek 
Hlasování: 13 pro 

Do návrhové komise byli zvoleni: Ing. Leoš Příhoda, Ing. Josef Bednář 
Hlasování: 13 pro 

 

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: 
Jan Procházka, Miluše Horká 
Hlasování: 13 pro 

 
Zapisovatelkou byla pověřena: 
Ing. Jana Růžičková 
 
Starosta vyzval ověřitele zápisu ze VI. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV o sdělení 
výsledku ověření, byl ověřen bez připomínek. 
Bez rozpravy 

 

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední 
desce. Navržený program byl schválen v předložené podobě.  
Bez rozpravy 
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Program: 
 
1. Zahájení 

2. Zpráva starosty  

3. Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2019 

4. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2020 

5. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021-2024  

6. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 2020 

7. Různé  

8. Závěr 

 

Hlasování: 13 pro 

 
 
1. Zahájení 

 
VII. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta Ing. Petr 
Heřmanský. 
 

 
2. Zpráva starosty  
 
Starosta Ing. Heřmanský – předkladatel přednesl zprávu o činnosti. 
 

Rozprava: 

 

Ing. Leoš Příhoda – dotaz na žádost společnosti TOMEGAS o výpůjčku pozemku na 

vybudování sjezdu přes cyklistickou stezku, požadavek na zajištění bezpečnosti cyklistů. 

 

Michal Kreml - připomínka na kontrolu četnosti přejezdů aut přes stezku a vymahatelnost 

plnění četnosti, důraz klást na bezpečnost cyklistů. 

 

Jan Procházka – odpověděl na četnost přejezdu automobilů a doplnil podrobnosti k žádosti. 

Budou stanoveny podmínky ke stavebnímu řízení, aby byla bezpečnost cyklistů a chodců 

zajištěna. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 24.9.2019 do 
16.12.2019. 
 
Po ukončení rozpravy byla zpráva starosty vzata na vědomí (13 pro) 
 

Usnesení č.59/VII-XII/2019 
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3. Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2019 
 
Předkladatel paní Jitka Severinová 
 
Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 
 
Hlasování: 13 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 
Usnesení č.60/VII-XII/2019 

 
4. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2020 

Předkladatel paní Jitka Severinová 
 
Rozprava: 

Zástupci občanů Pardubiček z řad hostů požádali o rychlé zařazení finančních prostředků do 

rozpočtu na vybudování dětského hřiště v Pardubičkách u výrobny lahůdek. Předali žádost 

podepsanou 31 občanem. 

 

Mgr. Filip Petr odpověděl, že se s hřištěm počítá a již je hotova studie. 

 

Jitka Severinová vysvětlila postup přípravy této investiční akce, že do rozpočtu na rok 2020 

jsou zařazeny prostředky na projekt, bude se žádat o spojené stavební řízení, v dalším roce 

bude probíhat realizace. 

 

Ing. Petr Heřmanský přislíbil výstavbu i po etapách tak, aby hřiště bylo k dispozici co 

nejdříve.  

 
Návrh usnesení:  
1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice IV a návrh rozpočtu Sociálního fondu Městského obvodu Pardubice IV 
na rok 2020 dle předloženého tabulkového návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV svěřuje dle § 102 bod 2 a) zákona o obcích 
Radě Městského obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 
následujícím rozsahu: 
a) Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o přesunech 

rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami v rámci kapitol a 
mezi kapitolami do výše 300.000 Kč. Povinností Rady Městského obvodu Pardubice IV 
je podat o těchto přesunech informaci Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV při 
nejbližší změně rozpočtu. 

b) Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení, u účelově přidělených finančních prostředků 
z vyšších veřejných rozpočtů. 

3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby rozpis schváleného     
návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu rozpočtu Sociálního fondu na r. 2020 ve 
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smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 
rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2020 zajistila vedoucí OEVV na 
základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu, kteří budou jmenovitě uvedeni v rozpisu 
rozpočtu. 

4. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby technické přesuny 
v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu 
rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých 
položek upraveného rozpočtu na r. 2020 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 
během roku prováděla vedoucí OEVV na základě požadavků jednotlivých správců 
rozpočtu. 

 
Hlasování: 13 pro 

Po ukončení rozpravy byl návrh usnesení přijat. 
 

Usnesení č.61/VII-XII/2019 

 
 
5. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021-2024  

 

Předkladatel paní Jitka Severinová 
 

Bez rozpravy 

 
 
Návrh usnesení:  

     Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice IV na roky 2021 - 2024 dle předloženého návrhu, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: 13 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.62/VII-XII/2019 

 

6. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 
2020 
 

Bez rozpravy 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady a 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 2020.  

 
Hlasování: 13 pro 

Návrh usnesení byl přijat. 
 

Usnesení č.63/VII-XII/2019 
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6. Různé 
 
Rozprava: 

 

Ing. Leoš Příhoda – dopravní značení na cyklistické stezce z Pardubiček do Nemošic. 

MDDr. Michal Pražan – dopravní zrcadlo při výjezdu přes koridor z Pardubiček na ulici            

              Dašickou – není v našem obvodu, předat podnět na MO Pardubice III. 

Ing. Petr Heřmanský – pozvánka na turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční 26.12. 2019 v  

                                   Mněticích. 

Ing. Leoš Příhoda – pozvánka na zdobení a rozsvícení stromu v Nemošicích dne 22.12.2019  

                  v 16. 00 hodin. 

  

 
 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemné svátky. Další řádné VIII. 
zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV se uskuteční 17.2.2020.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hod. 
                                                                    

 

 

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                             starosta 

 

 

 
Ověřitel:                            
                                     Jan Procházka                                              dne 18.12.2019   
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       
       Miluše Horká                                               dne 18.12.2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 17.12.2019 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 
 
 
 
 



Zápis ze VII. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV ze dne 16.12.2019             Strana 6 (celkem 7) 
 

 
  

Usnesení 

ze VII. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice IV,  
které se konalo dne 16.12.2019 v 17: 00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
 

 

Usnesení č.59/VII-XII/2019 

      Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 24.9.2019 do 16.12.2019. 

 
Usnesení č.60/VII-XII/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 4 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

Usnesení č.61/VII-XII/2019 

1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh rozpočtu Městského obvodu  
Pardubice IV a návrh rozpočtu Sociálního fondu Městského obvodu Pardubice IV na rok 
2020 dle předloženého tabulkového návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV svěřuje dle § 102 bod 2 a) zákona o obcích  
Radě Městského obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 
následujícím rozsahu: 

a. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami v rámci kapitol a mezi kapitolami do 
výše 300.000 Kč. Povinností Rady Městského obvodu Pardubice IV je podat o těchto 
přesunech informaci Zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice IV při nejbližší změně 
rozpočtu. 

b. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových 
opatření bez omezení, u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných 
rozpočtů. 

3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby rozpis schváleného     
návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu rozpočtu Sociálního fondu na r. 2020 ve 
smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC (územně samosprávných celků) a 
rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2020 
zajistila vedoucí OEVV na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu, kteří budou 
jmenovitě uvedeni v rozpisu rozpočtu. 

4. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby technické přesuny 
v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu 
rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých 
položek upraveného rozpočtu na r. 2020 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 
během roku prováděla vedoucí OEVV na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu. 
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Usnesení č.62/VII-XII/2019 

 
     Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice IV na roky 2021- 2024 dle předloženého návrhu, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 

Usnesení č.63/VII-XII/2019 

 
      Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady 
      a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 2020.  

 
 

 
 

 
                                                                                       Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                                    starosta 

 

Ověřitel:                     
    Jan Procházka                                              dne 18.12.2019   
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       
      Miluše Horká                                              dne 18.12.2019  
  
 
 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       
      
 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 17.12.2019 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 


