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

 
ZÁPIS     

ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 18. 12. 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, Leoš Malina 
 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 

Omluveni:  Mgr. Radoslava Žaludová, Ing. Zdeněk Křišťál, Marta Vitochová, 
                    Ing.Martin Mojžíš 
 
 
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:  Václav Vinař, Milan Drahoš 
 
Pracovní předsednictvo: Jiří Srbek, PaedDr. Jan Mazuch, Ing. Pavel Škuliga 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrhová komise:  Leoš Malina, Mgr. Bc. Radek Hejný 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

Zapisovatelka:  Tereza Mokrejšová 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 
1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu MO k 30. 11. 2013                      
3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva 
4. Pravidla použití sociálního fondu na rok 2014 
5. Rozpočet MO na rok 2014 
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 
7. Informativní zprávy 
8. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Hlasováno o návrhu: 
Výsledek hlasování :                                         Pro 11  proti 0  zdržel se 0. 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno 
o návrhu: 



Usnesení č. 94 
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. Čerpání rozpočtu MO k 30. 11. 2013 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 95 
Zastupitelstvo městského obvodu 

- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 30.11.2013 v rozsahu 
přílohy tohoto usnesení 

- bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy tohoto 
usnesení 

Výsledek hlasování:                                                  Pro 11          proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva 
Zprávu přednesl starosta, odůvodnil návrh na odměny. Otevřel diskusi, nikdo se nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 96 
Zastupitelstvo městského obvodu  projednalo a schvaluje návrh starosty městského 
obvodu na poskytnutí odměn členům kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Františku 
Weisbauerovi a Ing. arch. Petře Nacu /nejsou členy zastupitelstva/ ve výši 1500 Kč za 
práci v kontrolním výboru v roce 2013.  
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11  proti 0  zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Pravidla použití sociálního fondu na rok 2014 
Tajemnice úřadu M. Boháčková seznámila členy zastupitelstva s návrhem pravidel sociálního 
fondu na rok 2014. Bylo konstatováno, že rozsah je stejný jako v roce 2013. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 97 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje pravidla použití sociálního 
fondu na rok 2014 v rozsahu roku 2013. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočet MO na rok 2014 
Starosta informoval o návrhu rozpočtu na příští rok, o průběhu jeho sestavení a projednávání 
v radě městského obvodu. Návrh rozpočtu obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
k projednávanému bodu byla otevřena diskuse, nikdo se nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 98 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje návrh rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice II na rok 2014 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 



6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ing. P. Škuliga informoval členy zastupitelstva  
o provedené kontrole usnesení zastupitelstva. Starosta otevřel diskusi, nikdo se nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 99 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje  předloženou kontrolní zprávu a vypouští 
z evidence - usnesení bez úkolu:  67 – 93 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Informativní zpráva o činnosti KV ZMO 
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ing. P. Škuliga  informoval členy zastupitelstva  
o činnosti kontrolního výboru v roce 2013, doloženy byly zápisy z jednání výboru i záznamy 
z provedených kontrol. Starosta otevřel diskusi, nikdo se nepřihlásil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 100 
Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru 
zastupitelstva v roce 2013. 

Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.  
Přílohy k usnesení č.: 95, 98 
 
 
 
       .........…………………………. 
                             Jiří Srbek           
                 starosta  
 

 

Ověřovatelé:  

 

 

 
  …………………………….            ……………………………….. 
         Václav Vinař                                                                    Milan Drahoš   
 


