
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 
 

 

Usnesení a zápis  

 
z 2. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, 

 

které se konalo dne 19. prosince 2018 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Filip Šťastný, Karolina Štefková, Bc. Petra 

Prusáková, Ing. Filip Vařecha, Ing. Aneta Jelínková, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Jiří Janoš, 

Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Petr Hemský, Ing. Petr Netolický, Pavel Studnička.  

 

Omluven: Ing. Milan Randák. 

  

Program: 

I.   Zahájení jednání 

II.        Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále  

III.      Projednání předložených materiálů  

IV.     Závěr 

 

I. 

Zahájení jednání 

   

Jednání zahájil starosta Jiří Rejda, DiS., jmenoval návrhovou komisi Ing. Jiřího Janoše, Bc. 

Jana Nadrchala a Petra Hemského, ověřitele zápisu Ing. Jaroslava Kňavu a Karolinu 

Štefkovou, zapisovatelkou jednání Kateřinu Truhlářovou.  

 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1.  Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V 

2.  Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO 

Pardubice V 

4. Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2019 

5. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice V 

6.  Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  30. 11. 2018 

7.  Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

8. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

9. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 – 2022 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

 



III. 

Projednání předložených materiálů 

 

1. 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání 

ZMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: Ing. A. Jelínková navrhuje rozšíření informací, které 

zpráva obsahuje. Vždy zprávu rozšířit o obsah jednání, nebo jeho výsledek. Ing. F. Vařecha 

navrhuje sdílení starostova kalendáře veřejně mezi zastupiteli. Ing. J. Janoš oponuje, že 

materiály do zastupitelstva jsou rozeslány s předstihem, kdy v případě dotazů je možné 

samozřejmě vznést dotaz a daný den dovysvětlit. Ing. J. Kňava upozorňuje, že funkce starosty 

je politická a ve výsledku záleží na práci, která je vidět navenek, nikoliv zjišťovat hodinu po 

hodině náplň práce. Ing. P. Netolický poznamenává, že by stačil ke stávajícímu dokumentu 

opravdu přidat jen pár vět a dokument pro zastupitele sdílet. Výsledkem je, že starosta bude 

zprávu o činnosti psát obsahově významněji. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 7/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od 

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 26. 9. 2018. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

2. 

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního 

výboru, diskuse: Ing. J. Hájek – dotaz na usnesení č. 349/2018 - proč vyhrála firma druhá 

v pořadí, odpovídá pan tajemník – vítězná firma z kapacitních důvodů odstoupila, proto 

zakázku získala druhá firma v pořadí. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 8/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 

344/2018 R – 359/2018 R, 1/2018 R – 7/2018 R. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění přijatých usnesení ZMO 

Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního 

výboru, bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 9/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. následující splněná usnesení vyřazuje z kontroly: 105/2018 Z – 110/2018 Z, 1/2018 – 

6/2018 Z, 

2. následující usnesení ponechává v evidenci: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 35/2015 Z. 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 



4. 

Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V na rok 2019 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Filipu Vařechovi, předsedovi kontrolního 

výboru, Ing. F. Vařecha informuje o chybě v materiálech, kdy je upraveno období kontroly 

z 2016-2018 v 3Q na 2017-2019, bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 10/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předložený plán činnosti KV ZMO 

Pardubice V na rok 2019. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům  

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V 

Pan starosta uvádí zprávu, diskuse: 

Ing. F. Vařecha – návrh na změnu odměňování je již druhý v pořadí, uvádí, že nový zákon 

neuvádí povinnost odměny zvýšit. Reaguje pan starosta.  

Ing. J. Kňava upozorňuje, že tato problematika trvá od vzniku obvodu, jestliže je z nařízení 

vlády pravidelně zvyšován plat starosty, mělo by být logické, že se takto zvýší odměny i 

zastupitelé, na které nařízení vlády nemyslí, jednotlivý zastupitelé jsou trestně – právně 

odpovědní, měli by za svou práci dostávat odměnu. 

Ing. P. Netolický – upozorňuje na chybu v návrhu usnesení v datu účinnosti 1. 11. 2018 - 

mělo by správně být 1. 1. 2019.  

Pan starosta upozorňuje, že tento materiál je schvalován na kontrolním i finančním výboru, 

kde materiály byly schváleny bez diskuse včetně navýšení těchto odměn. 

Ing. J. Nadrchal – souhlasí s Ing. J. Kňavou. 

Pan starosta předává slovo návrhové komisi – Ing. J. Nadrchalovi, který seznámil s písemně 

předloženým návrhem usnesení pana Vařechy. 

 

(usnesení č. 11/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem 1. 1. 2019 měsíční odměny: 

1. místostarostovi MO Pardubice V ve výši 18.000,- Kč, 

2. ostatním neuvolněným členům ZMO Pardubice V takto: 

a) člen zastupitelstva ve výši 900,- Kč, 

b) člen rady ve výši 3.500,- Kč, 

c) předseda výboru zastupitelstva ve výši 3.000,- Kč, 

d) člen výboru zastupitelstva ve výši 2.500,- Kč, 

e) předseda komise rady ve výši 2.500,- Kč, 

f) člen komise rady ve výši 2.000,- Kč, 

3. odměny se sčítají v případě souběhu funkcí dle § 74, odst. 3 zákona č. 

99/2017 Sb. 

Pro 2 (Ing. Vařecha, Ing. A. Jelínková), zdržel se 6, proti 6 

Návrh nebyl přijat. 

 

Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení.  

 (usnesení č. 12/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje dnem 1. 1. 2019 měsíční odměny: 

1. místostarostovi MO Pardubice V ve výši 21.400,- Kč, 

2. ostatním neuvolněným členům ZMO Pardubice V takto: 



a) člen zastupitelstva ve výši 1.070,- Kč, 

b) člen rady ve výši 4.280,- Kč, 

c) předseda výboru zastupitelstva ve výši 3.745,- Kč, 

d) člen výboru zastupitelstva ve výši 3.210,- Kč, 

e) předseda komise rady ve výši 3.210,- Kč, 

f) člen komise rady ve výši 2.675,- Kč, 

3. odměny se sčítají v případě souběhu funkcí dle § 74, odst. 3 zákona č. 99/2017 Sb. 

Pro 10, zdržel se 2 (Ing. J. Hájek, Ing. P. Netolický), proti 2 (Ing. Vařecha, Ing. A. Jelínková) 

 

6. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k  30. 11. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního 

výboru. Předává slovo pí. Kotykové, diskuse: 

Ing. F. Vařecha – položky rozsvěcení vánočního stromu a punče byly navýšeny a nakonec 

nebyly vyčerpány, jak je to možné, odpovídá pí. Kotyková, že čerpání je k poslednímu 

listopadu, akce jsou až prosincové, tedy zbytek finančních prostředků bude vyúčtován 

zaúčtován v prosinci. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 13/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V  schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice 

V  k  30. 11. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto 

rozboru. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

7. 

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního 

výboru. Předává slovo pí. Kotykové, diskuse:  

Ing. J. Kňava informuje, že na zasedání finančního výboru byl tento návrh diskutován velmi 

podrobně. Ing. J. Hájek – souhlasí s důsledností projednání. 

Ing. J. Kňava vysvětluje, že rozpočet je proměnlivý dle aktuální situace v čerpání. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 14/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 4. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 4. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy  

a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

8. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního 

výboru, diskuse: 

Ing. J. Hájek – při hlasování ve finančním výboru návrh podpořil i přes některé disproporce, 

souhlasí s tím, že materiál je „živý“. 

Ing. A. Jelínková poukazuje, že jako nová členka zastupitelstva má těžší situaci v chápání 

položek či souvislostí.  

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  



(usnesení č. 15/2018 Z) 

1.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice 

V na r. 2019 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2019 uvedené 

v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.  

2.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice 

V pravomoc provádět v r. 2019 rozpočtová opatření: 

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z 

rezervy rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – 

školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo 

místostarosty nebo  

z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do 

příslušné kapitoly na samostatné položky); 

- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i 

nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce 

při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. S těmito rozpočtovými 

opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně 

rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; 

- týkající se rozpočtu na r. 2019 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace 

z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení 

položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd  v době nemoci a položky SDÚ - soc. 

a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení 

či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená 

celkem za r. 2019 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední 

změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2019. S těmito rozpočtovými opatřeními 

budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o 

nich bude informováno zastupitelstvo; 

-  spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci výdajových položek a 

naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to 

z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. S těmito 

rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při 

nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo; 

-  související s  přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO 

na r. 2019 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových 

příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, 

mládež, tělovýchova, kultura. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem 

seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude 

informováno zastupitelstvo. 

3.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 

návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 ve 

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 

rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2019 zajistila vedoucí odboru 

ekonomického (příp. zastupující osoba). 

4.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny 

v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného 

návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a rovněž technické přesuny v rámci 

jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2019 a upraveného rozpočtu sociálního 

fondu na r. 2019 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující 

osoba). 

5.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské 

akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce 



uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019, který je uveden 

v závěru této zprávy.  

6.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala 

případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 spočívající 

v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi 

v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené 

v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí 

s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo 

MO.  

7.   Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní 

jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 

200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž 

květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.  

8.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační 

předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační 

předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do  500,-- Kč vč.,  

a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity 

pro významné návštěvy a další osoby. 

9.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2018: Pravidla 

hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2018 ruší 

směrnice č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice 

schválená 16. 12. 2015. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.  

10.  Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že v případě neschválení 

rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018 se budou příjmy a 

výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1. 1. 2019 do schválení 

rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle 

rozpočtového provizoria. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

9. 

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 – 2022 

Pan starosta uvádí zprávu, předává slovo Ing. Jaroslavu Kňavovi, předsedovi finančního 

výboru, bez diskuse. 

 

Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení.  

(usnesení č. 16/2018 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO 

Pardubice V na r. 2018–2022 uvedený v tabulkové části zprávy. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Ing. J. Hájek – otevírá otázku připravenosti akcí obvodu – projektový zásobník - obvod má 

připraveno pouze 6 akcí, z toho realizovatelné pouze 3, pan starosta odpovídá, že z dob 

starostování Ing. Hájka žádný projektový zásobník neexistoval a nic nebylo připraveno, navíc 

se na projektovém zásobníku průběžně stále pracuje. 

Ing. J. Kňava doplňuje, že se musí počítat se správci sítí, konkrétně vždy akce domlouvat a 

koordinovat. 

Ing. F. Vařecha konstatuje, že v projektovém zásobníku jsou pouze investiční akce, nikoliv 

kulturní, odpovídá pan starosta, že není problém přijít s novou kulturní akcí, ovšem je potřeba 



zamyslet se i nad tím technickým zabezpečením – zábory, OSA, kdo by vystupoval, kolik by 

to stálo, kdo vše zajistí. 

Ing. P. Netolický sděluje, že je rád, že projektový zásobník vidí po dvou letech, pan starosta 

mu odpovídá, že se stačí podívat na web úřadu, kde je zveřejněn, dále se Ing. Netolický 

dotazuje, jak rada pracuje se zápisy z místních komisí, pan starosta odpovídá. 

Ing. J. Hájek se dotazuje, kdy budou vánoční punče pro veřejnost – pan starosta odpovídá, že 

pozvánka byla v předstihu zveřejněna v Pardubické Pětce v září, dále je zveřejněna na webu 

městského obvodu, FB a vývěskách. Více už pro propagaci akce udělat nemůžeme. 

Ing. F. Vařecha navrhuje uspořádat hudební akce na obvodu i pro mladší občany (obdoba 

promenádních koncertů pro starší v letních měsících), pan starosta odpovídá, že není problém, 

aby přišel s konkrétním návrhem. Dále se Ing. F. Vařecha dotazuje na platby za monitorovací 

stanici ovzduší na Dukle, má-li z toho obvod nějaký výstup, pan tajemník vysvětluje, že 

prostředky na provoz pouze přes obvod procházejí od magistrátu města, výstupy jsou na 

stránkách hydrometeorologického úřadu. 

P. Hemský se dotazuje na městské kamery – již v minulosti byly požadovány, dle jeho názoru 

se nic neděje. Pan starosta odpovídá, že již na minulém zastupitelstvu žádal po zastupitelích, 

aby mu navrhli lokality pro umístění kamer, aby mohla jednat s městskou policií, nikdo nic 

nenavrhl, žádá tedy o opětovně o návrhy. 

Ing. J. Janoš – prosí o předání výstupů z místních komisí do strategické.   

  

    
Pardubice 19. 12. 2018 

 

 

 

Ověřitelé:            ...........................................                     ...............................................                  

                                 Ing. Jaroslav Kňava        Karolína Štefková      

 

 

 

 

                                                               .......................................... 

                                                                        Jiří Rejda, DiS.       

                                                                starosta MO Pardubice V 


