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

 
 

ZÁPIS     
ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 

které se konalo dne 1.6.2011 v 18.00  hod., 
v budově hotelu HARMONY CLUB, B ělehradská 458 

 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. 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 
 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
 
Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání ZMO je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl 
pracovní předsednictvo a návrhovou komisi.  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Richard Urban 
 
Pracovní předsednictvo: Ing. Pavol Škuliga, Mgr. Radek Hejný  
    pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrhová komise:  Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová 
    pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Zapisovatelka:  Jana Menclová 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 
 
1. Projednání vyjádření souhlasu s výkonem přestupkové agendy, kterou dle zvláštních 
zákonů vykonávají orgány obcí, magistrátem města od 1.1.2012 
2. Projednání návrhu novely Statutu města Pardubice s účinností od 1.1.2012 
3. Žádost o poskytnutí návratné finanční pomoci k financování investiční akce 
„Regenerace panelového sídliště –souboru VII“ v roce 2011 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                         Pro 15  proti 0  zdržel se 0. 
 
 
 
1. Projednání vyjádření souhlasu s výkonem přestupkové agendy, kterou dle zvláštních 
zákonů vykonávají orgány obcí, magistrátem města 
 od 1. 1. 2012 
Zprávu přednesl starosta a otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásil Ing. Křišťál a sdělil, že 
Česká strana sociálně demokratická bude hlasovat pro přijetí tohoto usnesení, jelikož je 
v souladu s usnesením přijatém na ZmP.  
 



Hlasováno o návrhu: 
 

Usnesení č. 25 
Zastupitelstvo městského obvodu 
-  projednalo předloženou zprávu  
-  uděluje souhlas s vyhrazením přenesené působnosti orgánů obcí, kterou vykonává 
   Úřad městského obvodu Pardubice II v oblasti agendy přestupků magistrátu města 
   od 1. 1. 2012 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 6  proti 7  zdržel se 2. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
2. Projednání návrhu novely Statutu města Pardubice s účinností od 1. 1. 2012 
Zprávu o projednání návrhu novely Statutu města Pardubice přednesl starosta a následně 
otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. 
Hlasováno o návrhu: 
 

Usnesení č. 26 
Zastupitelstvo městského obvodu souhlasí s návrhem novely Statutu města Pardubice 
s účinností od 1.1.2012 s tím, že se nové znění přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 
12/2006 v čl. l bodu 2. písm. g) nebude vztahovat na Městský obvod Pardubice II, a to na 
základě neudělení souhlasu  k výkonu přestupkové agendy Magistrátem města Pardubic 
Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 15 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Žádost o poskytnutí návratné finanční pomoci k financování investiční akce 
„Regenerace panelového sídliště –souboru VII“ v roce 2011 
Zprávu přednesl opět starosta a otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. V diskusi nikdo 
nevystoupil. 
Hlasováno o návrhu : 
 

Usnesení č. 27 
Zastupitelstvo městského obvodu 
- projednalo a souhlasí s návrhem žádosti o poskytnutí návratné finanční pomoci 
k financování investiční akce městského obvodu „Regenerace panelového sídliště –
soubor VII“ v roce 2011 ve výši 11.500 tis. Kč se splátkami ve výši 4.500 tis. Kč do 
31.12.2012, ve výši 4.500 tis. Kč do 31.12.2013 a ve výši 2.500 tis. Kč do 31.12.2014 a 
-  ukládá předložit žádost  o poskytnutí návratné finanční pomoci Zastupitelstvu města 
Pardubic k projednání  
T: 3.6.2011 
Z: Ji ří Srbek, starosta 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 15 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:15 hodin.  
 
 
       .........…………………………. 
                           Jiří Srbek           
               starosta  
Ověřovatelé:  

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


