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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 

SMĚRNICE Č. ………/ 2014  
             VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 

 
 
 

Čl. 1 
 
Tento volební  řád upravuje postup při  volbě primátora města, náměstků primátora a ostatních 
členů  rady města  (dále  jen  „rada“).  Volební  řád  se  přiměřeně  použije  při  odvolání  primátora 
města,  náměstků  primátora  a  ostatních  členů  rady města,  a  při  dalších  volbách  prováděných 
zastupitelstvem města (dále jen „zastupitelstvo“). 

 
 

Čl. 2 
 
Volby v rámci zastupitelstva (dále jen „volby“) probíhají formou tajného hlasování, pokud v dalších 
ustanoveních není  stanoveno  jinak, a nebo pokud  zastupitelstvo pro konkrétní případ na návrh 
kteréhokoli svého člena nerozhodne jinak. 
 
 

Čl. 3 
Volební komise 

 
1. Pro organizaci voleb  si  zastupitelstvo ustavuje  ze  svých  členů volební komisi. Do komise na 

ustavujícím zasedání má právo delegovat jednoho svého zástupce každá volební strana, která 
získala v zastupitelstvu zastoupení, později, v průběhu volebního období, každý politický klub. 
Případná kandidatura na primátora, náměstka, člena rady či předsedu výboru není překážkou 
členství  ve  volební  komisi.  Jména  osob  delegovaných  do  volební  komise  se  zaznamenají  v 
zápise z jednání. 
 

2. Volební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých  členů,  jako první úkon si 
zvolí  svého  předsedu.  Předseda  práci  komise  organizuje  a  řídí,  jménem  komise  seznamuje 
zastupitelstvo s výsledky voleb a případnými dalšími závěry vzešlými z jednání komise. 
 

3. O  průběhu  a  výsledku  voleb  zpracovává  volební  komise  protokol.  V  protokolu  se  uvede 
označení  voleb,  seznam  členů  volební  komise,  seznam  navržených  kandidátů  na  konkrétní 
funkci, počty odevzdaných hlasů, počty platných hlasů, počty hlasů pro  jednotlivé kandidáty, 
konstatování  o  zvolení  kandidátů,  případně  další  skutečnosti,  které  komise  považuje  za 
důležité. Protokol podepisují všichni členové volební komise, kteří mají právo na zaznamenání 
svých případných výhrad. 
 

4. Mandát komise zaniká vždy ukončením celého procesu daných voleb, a to i v případě, že nikdo 
zvolen  nebyl.  Pro  každé  další  volby  je  třeba  ustavit  komisi  novou.  V případě  ustavujícího 
zasedání zastupitelstva lze pro zabezpečení všech voleb konaných v jeho rámci ustavit jedinou 
volební komisi. 
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Čl. 4 

Společné ustanovení pro volby na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
 

1. Právo podávat návrhy na primátora, náměstky primátora (dále též „náměstci“) a ostatní členy 
rady mají zástupci jednotlivých volebních stran v pořadí, v jakém byly vylosovány na hlasovací 
lístek. Poté mají právo podávat své návrhy všichni členové zastupitelstva v pořadí, ve kterém 
se přihlásili předsedajícímu. Vždy  lze podávat  jen  takové návrhy,  které  se  týkají nejbližšího 
nadcházejícího hlasování. 
 

2. Na  ustavujícím  zasedání  zastupitelstva  se  hlasuje  o  jednotlivých  okruzích  v  následujícím 
pořadí: 
- stanovení celkového počtu členů rady města, 
- stanovení počtu náměstků 
- schválení dlouhodobého uvolnění primátora a náměstků k výkonu funkce, 
- volba primátora, 
- volba náměstků primátora, 
- určení náměstka primátora,  který  zastupuje primátora  v době  jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy primátor nevykonává funkci, 
- stanovení  pořadí,  v  jakém  ostatní  náměstkové  zastupují  primátora,  a  které  v  tomto 
případě činí úkony nezbytně nutné v běžných záležitostech, 
- rozdělení kompetencí v samostatné působnosti mezi primátora a náměstky, 
- volba dalších členů rady města. 

 
 

Čl. 5 
Stanovení počtu členů rady a počtu náměstků 

 
1. Počet  členů  rady  je možné  stanovit  v mezích  daných  zákonem  o  obcích,  tj.  5  ‐  11  členů. 

Primátor  a  náměstkové  jsou  členy  rady.  Počet  náměstků  je  limitován  pouze  nepřímo,  a  to 
maximálním počtem  členů  rady. O návrhu počtu  členů  rady a o návrhu počtu náměstků  se 
hlasuje  odděleně.  Společně  se  stanovením  počtu  náměstků  schvaluje  zastupitelstvo 
dlouhodobé  uvolnění  primátora  a  všech  náměstků  k  výkonu  jejich  funkcí.  Není‐li  výslovně 
schválen jiný postup, o stanovení počtu náměstků, dlouhodobém uvolnění primátora a všech 
náměstků se hlasuje veřejně. 
 

2. O návrzích na stanovení počtu členů rady a počtu náměstků se hlasuje veřejným hlasováním v 
opačném pořadí, než byly podány. Každý člen zastupitelstva může hlasovat pro více, případně 
pro  všechny  návrhy.  Schválen  je  návrh,  který  první  získá  nadpoloviční  většinu  hlasů  všech 
členů zastupitelstva, o ostatních se pak již nehlasuje. Není‐li schválen žádný návrh, uskuteční 
se druhé kolo hlasování. 
 

3. Do  druhého  kola  postupují  dva  návrhy  s  nejvyšším  počtem  hlasů  získaných  v  kole  prvním, 
nové  návrhy  již  není možné  podávat.  V  případě  rovnosti  hlasů  postupují  všechny  návrhy  s 
počtem hlasů z prvního kola, které odpovídají postupovému místu. 
 

4. Ve druhém kole se postupuje analogicky podle zásad pro kolo první. Není‐li žádný návrh přijat, 
vyhlásí předsedající dohodovací řízení, po kterém se hlasovací procedura opakuje. 

 
Čl. 6 

Volba primátora 
 

1. Před  volbou  vyzve  předsedající  jednotlivé  navržené  kandidáty,  aby  se  vyjádřili,  zda  s 
kandidaturou  souhlasí.  Za  projevení  souhlasu  se  pokládá  i  souhlasné  písemné  vyjádření 
nepřítomného  kandidáta,  které  bylo  předsedajícímu  doručeno.  Předsedající má povinnost 
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toto písemné vyjádření přečíst nahlas. 
 

2. Navržený  kandidát  má  právo  na  úvodní  vystoupení  před  zahájením  voleb.  Toto  úvodní 
vystoupení by nemělo překročit  limit 5 minut. Stane‐li se tak, předsedající vyzve kandidáta k 
urychlenému  ukončení  vystoupení,  neučiní‐li  tak,  odejme mu  slovo.  Kandidáti  vystupují  v 
pořadí, v němž byly podány návrhy na  jejich kandidaturu. Po  skončení úvodních vystoupení 
zahájí předsedající volby. 
 

3. O všech navržených kandidátech hlasují jednotliví členové zastupitelstva najednou na jednom 
hlasovacím  lístku,  kandidáti  jsou  na  něm  uvedeni  v  abecedním  pořadí.  Hlasuje  se  tak,  že 
kandidát, který je stanoveným způsobem označen, získává hlas. Na hlasovacím lístku může být 
označen pouze  jeden  kandidát,  jinak  je  lístek neplatný. Neplatný  je  rovněž  lístek,  kde není 
označen  žádný  kandidát.  Na  tyto  skutečnosti  předseda  volební  komise  vždy  výslovně 
upozorní. Primátorem  je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech  členů 
zastupitelstva.  Zvolením  do  této  funkce  je  zvolen  i  členem  rady. Není‐li  žádný  z  kandidátů 
zvolen, uskuteční se druhé kolo voleb. 
 

4. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných v kole prvním. 
Pokud  se  takto umístí  více  kandidátů  se  stejným počtem hlasů, postupují do druhého  kola 
všichni tito kandidáti. 
 

5. V případě, že po oznámení výsledků prvního kola některý z kandidátů postupujících do kola 
druhého  od  své  kandidatury  odstoupí,  na  jeho místo  nastoupí  další  kandidát  s  následným 
nejvyšším počtem hlasů. O  jediném kandidátovi  lze hlasovat  teprve  tehdy,  jestliže  již  žádný 
další postupující z prvního kola není. 
 

6. Primátorem  je zvolen kandidát, který získá ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů všech 
členů  zastupitelstva. Není‐li výslovně  stanoveno  jinak, druhé  kolo  se  řídí  zásadami pro kolo 
první. 
 

7. Není‐li  primátor  zvolen  ani  ve  druhém  kole,  je možné  na  témže  zasedání  opakovat  volbu 
pouze  s  jinými  kandidáty  či  jediným  jiným  kandidátem  vzešlým  z  dohodovacího  řízení. 
Nestane‐li  se  tak,  či není‐li ani poté primátor  zvolen, další volby  se nekonají. Předsedající v 
takovémto případě  jednání zastupitelstva ukončí a do 14 dnů svolá zasedání mimořádné, na 
kterém proběhnou volby nové. 
 

8. Nově  zvolený  primátor  se  ujme  dalšího  řízení  ustavujícího  zastupitelstva,  v  odůvodněných 
případech je oprávněn pověřit řízením jiného člena zastupitelstva. 

 
 

Čl. 7 
Volba náměstků primátora 

 
1. Před  volbou  vyzve  předsedající  jednotlivé  navržené  kandidáty,  aby  se  vyjádřili,  zda  s 

kandidaturou  souhlasí.  Za  projevení  souhlasu  se  pokládá  i  souhlasné  písemné  vyjádření 
nepřítomného  kandidáta,  které  bylo  předsedajícímu  doručeno.  Předsedající má  povinnost 
toto písemné vyjádření přečíst nahlas. 
 

2. Navržený kandidát na náměstka má právo na úvodní vystoupení před zahájením voleb. Toto 
úvodní  vystoupení  by  nemělo  překročit  limit  3  minut.  Stane‐li  se  tak,  předsedající  vyzve 
kandidáta  k  urychlenému  ukončení  vystoupení,  neučiní‐li  tak,  odejme mu  slovo.  Kandidáti 
vystupují v pořadí, v němž byly podány návrhy na  jejich kandidaturu. Po  skončení úvodních 
vystoupení zahájí předsedající volby. 

 
3. O všech navržených kandidátech hlasují jednotliví členové zastupitelstva najednou na jednom 

hlasovacím  lístku,  kandidáti  jsou  na  něm  uvedeni  v  abecedním  pořadí.  Hlasuje  se  tak,  že 



4 z 5 
 

kandidáty,  které  hlasující  volí,  stanoveným  způsobem  označí  na  hlasovacím  lístku.  Ti  pak 
získávají hlas. Na hlasovacím  lístku může být označen nejvýše takový počet kandidátů, který 
odpovídá schválenému počtu náměstků, jinak je lístek neplatný. Neplatný je rovněž lístek, na 
kterém  nebyl  označen  žádný  kandidát.  Na  tyto  skutečnosti  předseda  volební  komise  vždy 
výslovně upozorní. Náměstkem  je zvolen  ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů 
všech členů zastupitelstva. Zvolením do této funkce je zvolen i členem rady. 
 

4. Není‐li  zvolen  žádný  nebo  plný  počet  náměstků  primátora,  přistoupí  se  ke  druhému  kolu 
voleb. Do něho postupuje podle počtu hlasů  tolik  kandidátů  z prvního  kola,  kolik  jich  ještě 
zbývá  dovolit  do  stanoveného  počtu  plus  jeden  další  kandidát  v  sestupném  pořadí  podle 
počtu  hlasů.  V  případě  rovnosti  počtu  hlasů  postupují  všichni  kandidáti  s  počtem  hlasů  z 
prvního  kola,  který  odpovídá  postupovému  místu.  Není‐li  takovýto  počet  kandidátů, 
postupuje  jich méně. Ve  druhém  kole  se postupuje  analogicky podle  zásad pro  kolo první. 
Není‐li stanovený počet náměstků zvolen ani ve druhém kole, vyhlásí předsedající dohodovací 
řízení. 
 

5. Je‐li  zvolen  stanovený  počet  náměstků  primátora,  stanoví  zastupitelstvo  pořadí,  v  jakém 
zastupují primátora. V první  řadě  stanoví náměstka, který  zastupuje primátora v době  jeho 
nepřítomnosti  ve  všech  věcech,  které mu  jsou  svěřeny. Následně  stanoví  pořadí  ostatních 
náměstků, v jakém zastupují primátora v nezbytně nutných běžných záležitostech. 
 

6. Zastupitelstvo může stanovit rozdělení kompetencí v samostatné působnosti mezi primátora a 
náměstky, není však nezbytné, aby se tak stalo již na ustavujícím jednání. 
 

7. Není‐li schválen jiný postup, hlasuje se ve věcech dle odstavce 5 a 6 tohoto článku veřejně. 
 
 
 

Čl. 8 
Volba dalších členů rady 

 
1. Před volbou dalších členů rady města vyzve předsedající jednotlivé navržené kandidáty, aby se 

vyjádřili, zda  s kandidaturou  souhlasí. Za projevení  souhlasu  se pokládá  i písemné vyjádření 
nepřítomného  kandidáta,  které  bylo  předsedajícímu  doručeno.  V  takovémto  případě 
předsedající písemné vyjádření kandidáta přečte. 
 

2. Není‐li  zvolen  žádný  z  náměstků,  případně  nejsou‐li  zvoleni  všichni  náměstkové  ani  po 
dohodovacím  řízení a přistoupí‐li se k volbě dalších  členů rady, volí se  jich o  tolik více, kolik 
náměstků nebylo zvoleno. 
 

3. O všech navržených kandidátech hlasují jednotliví členové zastupitelstva najednou na jednom 
hlasovacím  lístku,  kandidáti  jsou  na  něm  uvedeni  v  abecedním  pořadí.  Hlasuje  se  tak,  že 
kandidáty,  které  hlasující  volí,  stanoveným  způsobem  označí  na  hlasovacím  lístku.  Ti  pak 
získávají hlas. Na hlasovacím  lístku může být označen nejvýše takový počet kandidátů, který 
odpovídá  zbývajícímu  počtu  členů  rady,  a  nebyl‐li  zvolen  žádný  nebo  stanovený  počet 
náměstků  primátora,  zvýšený  o  případně  nezvolené  náměstky.  Je‐li  na  hlasovacím  lístku 
označeno  více  kandidátů,  případně  není‐li  označen  kandidát  žádný,  je  hlasovací  lístek 
neplatný. Na tyto skutečnosti předseda volební komise vždy výslovně upozorní. Členem rady 
je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva. 
 

4. Není‐li zvolen v prvním kole žádný další  člen nebo počet zvolených  členů nedosahuje počtu 
členů rady, který má být zvolen, přistoupí se k druhému kolu voleb. Do něho postupuje tolik 
kandidátů s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola, kolik členů rady je třeba zvolit. Současně 
s  nimi  postupuje  do  druhého  kola  tolik  kandidátů  s  následným  nejvyšším  počtem 
hlasů, kolik činí polovina členů rady, které je třeba zvolit, zaokrouhlených na celý počet 
směrem nahoru. 
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5.  Pokud nebyla zvolena nová rada jako celek, tj. pokud nebyli zvoleni všichni noví členové rady 

dle schváleného počtu  členů  rady, vykonává své pravomoci  i nadále dosavadní  rada, a  to v 
původním  složení  (tj.  včetně dosavadního primátora a náměstků primátora, avšak pouze  v 
pozici běžných členů rady). 

 
 

Čl. 9 
Dohodovací řízení 

 
1. Do dohodovacího řízení má právo vyslat nejvýše dva své zástupce každá volební strana, která 

získala v zastupitelstvu zastoupení, později, v průběhu volebního období, každý politický klub. 
Členem dohodovací skupiny je dále předsedající schůze zastupitelstva. 
 

2. Prvním bodem jednání skupiny je volba předsedy, může jím být kterýkoli člen. Tuto volbu řídí 
předsedající schůze zastupitelstva. Předseda je zvolen většinou hlasů všech členů skupiny. 
 

3. Předseda dohodovací skupiny řídí jednání skupiny a jejím jménem seznamuje zastupitelstvo s 
výsledky dohodovacího řízení a případnými dalšími závěry vzešlými z jednání skupiny. 
 
 

Čl. 10 
 
Tento volební řád byl schválen Zastupitelstvem města Pardubic dne …………. 2014. Tímto dnem se 
současně se ruší platnost volebního řádu ze dne 10. 11. 2010. 
 
 
 
 

 
       ………………………………                   …………………………………. 
         primátor města                       náměstek primátora 
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    Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
 Kancelář primátora 

 

 
 

Zápis 
 

z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
které se konalo dne 21.11.2014 od 15:00 hodin 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
 

 
Přítomni:    37 členů zastupitelstva 
 
Omluveni:    2 členové zastupitelstva 
 
Neomluveni:   0 
 

 
I. ustavující zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka Fraňková. Podle Zákona 
o obcích předsedá ustavujícímu zasedání zpravidla dosavadní starosta (primátor), a to do doby, než je 
zvolen nový primátor. Úvodem přivítala všechny přítomné a konstatovala, že na počátku jednání je 
přítomno 37 členů zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 
 
Program I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto: 
 
1. Schválení volebního a jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic 
2. Stanovení počtu členů rady města 
3. Stanovení počtu náměstků primátora 
4. Volba primátora 
5. Volba náměstků primátora 
6. Stanovení pořadí zastupování primátora náměstky 
7. Svěření úkolů náměstkům primátora 
8. Volba zbývajících členů rady města 
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva 
 
 
 
 

I. 
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovateli zápisu z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni 
Václav S n o p e k  a Libor  S l e z á k. 
 
Zapisovatelkou I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byla jmenována  
Nikola  J i r á k o v á. 
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II. 
Složení slibu členů Zastupitelstva města Pardubic 

 
Předsedající Štěpánka Fraňková vyzvala všechny členy zastupitelstva, aby složili „Slib člena Zastupitelstva 
města Pardubic“.  
Pan Miroslav Janovský slib veřejně přečetl a členové zastupitelstva jej stvrdili svým podpisem na přiložený 
arch (viz příloha zápisu). 
 

 
III. 

Schválení návrhové komise 
 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení:   (pro 37) 
Pavel  S t u d n i č k a 
Jiří  S k a l i c k ý 
 
 

1. 
Schválení volebního a jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic  

 
- Na organizační oddělení byly doručeny 3 pozměňující návrhy na usnesení. Pan Klimpl zaslal návrh 

na úpravu volebního řádu, pan Rubeš a pan Haas na úpravu jednacího řádu. 
- O návrhu pana Klimpla bylo hlasováno samostatně (viz nepřijatý návrh na usnesení č. 3). 
- Pan Haas a pana Rubeš souhlasili s tím, že jejich připomínky budou předloženy na příštích 

zasedáních zastupitelstva města.  
 
 
Návrh č. 3  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat    (pro 12, proti 21, zdrž. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
volební řád zastupitelstva města, který je přílohou tohoto usnesení včetně pozměňujícího návrhu 
pana Klimpla - doplnění čl. 6.2 a 7.2 takto " Členové zastupitelstva města mají právo klást kandidátům 
po jejich vystoupení otázky". 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1 Z/2014      (pro 28, proti 0, zdrž. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
volební řád zastupitelstva města, který je přílohou tohoto usnesení. 
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Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2 Z/2014      (pro 37) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
jednací řád zastupitelstva města, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

 
IV. 

Ustavení volební komise 
 
Předsedající vyzvala předsedy zastupitelských klubů politických stran, aby delegovali jednoho svého 
zástupce do volební komise. Byli delegováni tito členové. 
 
PARDUBÁCI      Aleš KLOSE     
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE)    Jiří HÁJEK 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  Radim FÜLLE 
PATRIOTI PARDUBIC     omluveni 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA    Karel HAAS 
ANO 2011      Martin KOLOVRATNÍK 
TOP 09 A NEZÁVISLÍ     Ludmila MINISTROVÁ  
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ  Aleš VAVŘIČKA  
KOALICE PRO PARDUBICE  (KDU-ČSL a nestraníci)  Marie HUBÁLKOVÁ 
 
Předsedou volební komise byl zvolen pan  Martin Kolovratník. 
 
 

2. 
Stanovení počtu členů rady města  

 
 
Předsedající vyzvala zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na počet členů rady 
města: 
 
PARDUBÁCI       9 členů RmP 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE    bez návrhu  
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  11 členů RmP 
PATRIOTI PARDUBIC     omluveni 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA     9 členů RmP 
ANO 2011      11 členů RmP 
TOP 09 A NEZÁVISLÍ     11 členů RmP 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ  11 členů RmP 
KOALICE PRO PARDUBICE  (KDU-ČSL a nestraníci)  11 členů RmP 
 
 
Přijaté usnesení č. 3 Z/2014      (pro 29, proti 8, zdrž. 0) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic     
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S t a n o v u j e  
počet členů Rady města Pardubic na 11. 
 
 

3. 
Stanovení počtu náměstků primátora  

 
Štěpánka Fraňková vyzvala zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na počet 
náměstků primátora města: 
 
PARDUBÁCI      4 náměstky primátora 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE    bez návrhu 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  4 náměstky primátora 
PATRIOTI PARDUBIC     omluveni 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA    3 náměstky primátora 
ANO 2011      4 náměstky primátora 
TOP 09 A NEZÁVISLÍ     4 náměstky primátora 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ  4 náměstky primátora 
KOALICE PRO PARDUBICE  (KDU-ČSL a nestraníci)  4 náměstky primátora 
 
 
Přijaté usnesení č. 4 Z/2014    (pro 30, proti 5, zdrž. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic      
I. S t a n o v u j e  
počet náměstků primátora na 4. 
II. S c h v a l u j e  
dlouhodobé uvolnění primátora a náměstků primátora k výkonu funkce. 
 
 

4. 
Volba primátora  

 
Předsedající vyzvala zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na kandidáty na 
primátora města: 
 
PARDUBÁCI      Vladimír NINGER 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE    bez návrhu 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  bez návrhu  
PATRIOTI PARDUBIC     omluveni 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA    bez návrhu 
ANO 2011      Martin CHARVÁT 
TOP 09 A NEZÁVISLÍ     bez návrhu 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ  Martin CHARVÁT 
KOALICE PRO PARDUBICE  (KDU-ČSL a nestraníci)  bez návrhu 
 
Vladimír Ninger kandidaturu na funkci primátora města nepřijal.  
Martin Charvát vyslovil s nominací na kandidáta na primátora města souhlas a následovalo jeho krátké 
vystoupení: viz zvukový záznam. 
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V rozpravě vystoupili:      (viz zvukový záznam) 
 
Karel Haas 
Štěpánka Fraňková 
 
Martin Kolovratník, předseda volební komise, podal upřesňující informace k tajnému hlasování, které jsou 
uvedeny ve volebním řádu. 
 
Na základě tajné volby byl primátorem města zvolen 26 hlasy Martin Charvát. 
 
Přijaté usnesení č. 5 Z/2014   tajná volba :  Počet vydaných hl. lístků - 37  
        Počet platných hl. lístků   - 26  
Zastupitelstvo města Pardubic     Počet neplatných hl. lístků - 11  
V o l í  
Martina Charváta primátorem města Pardubic. 
 
 

5. 
Volba náměstků primátora  

 
Nově zvolený primátor vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na náměstky 
primátora města: 
 
PARDUBÁCI      bez návrhu 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE    bez návrhu 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  bez návrhu  
PATRIOTI PARDUBIC     omluveni 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA    bez návrhu 
ANO 2011      Helena DVOŘÁČKOVÁ, Jan ŘEHOUNEK 
TOP 09 A NEZÁVISLÍ     bez návrhu 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ  Jiří ROZINEK, Jakub RYCHTECKÝ 
KOALICE PRO PARDUBICE  (KDU-ČSL a nestraníci)  bez návrhu 
 
Všichni kandidáti vyslovili s nominací souhlas a následovalo jejich krátké vystoupení: viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:       (viz zvukový záznam) 
 
Karel Haas  
Václav Snopek  
Štěpánka Fraňková  
František Brendl 
Martin Charvát 
Petr Klimpl 
 
Martin Kolovratník, předseda volební komise, podal upřesňující informace k tajnému hlasování, které jsou 
uvedeny ve volebním řádu. 
 
Na základě tajné volby byli náměstky  primátora města zvoleni: 
 
- 28 hlasy  - Jiří Rozinek,  
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- 25 hlasy -  Jakub Rychtecký, 
- 21 hlasy - Jan Řehounek,  
- 28 hlasy – Helena Dvořáčková 
 
 
Přijaté usnesení č. 6 Z/2014    tajná volba :  Počet vydaných hl. lístků - 36 
         Počet platných hl. lístků   - 32  
Zastupitelstvo města Pardubic      Počet neplatných hl. lístků - 4 
V o l í  
náměstky primátora města Pardubic 
 
Jiřího Rozinka 
Jakuba Rychteckého 
Jana Řehounka 
Helenu Dvořáčkovou 
 
 

6. 
Stanovení pořadí zastupování primátora náměstky  

 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 7 Z/2014     (pro 28, proti 0, zdrž. 7) 
  
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Jiřího Rozinka jako náměstka, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti ve všech 
věcech, které mu jsou svěřeny. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 8 Z/2014     (pro 28, proti 0, zdrž. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S t a n o v í  
pořadí náměstků, ve kterém zastupují primátora (v době nepřítomnosti jeho i jeho prvního 
zástupce) v nezbytně nutných běžných záležitostech: 
 
Helena Dvořáčková 
Jakub Rychtecký 
Jan Řehounek 
 
 

7. 
Svěření úkolů náměstkům primátora  

 
 
V rozpravě vystoupili:       (viz zvukový záznam) 
 
František Brendl 
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Štěpánka Fraňková 
Jakub Rychtecký 
Milan Košař 
Libor Slezák 
 
 
Přijaté usnesení č. 9 Z/2014     (pro 24, proti 4, zdrž.7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S v ě ř u j e  
náměstkům primátora jednotlivé gesce: 
 
Jiří Rozinek: rozpočet a finanční strategie města, doprava, životní prostředí 
 
Helena Dvořáčková: investiční výstavba, správa majetku města, územní plánování, urbanismus a 
architektura 
 
Jakub Rychtecký: sociální politika, zdravotnictví, školství, sport, kultura a cestovní ruch  
 
Jan Řehounek: dotační politika, projektový management, strategický plán a rozvoj města, veřejné 
zakázky a kapitálová správa 
 
 

8. 
Volba zbývajících členů rady města  

 
Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na zbývající členy rady 
města: 
 
PARDUBÁCI      bez návrhu 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE    bez návrhu 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  bez návrhu  
PATRIOTI PARDUBIC     omluveni 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA    bez návrhu 
ANO 2011      Jaroslav MENŠÍK, Dušan SALFICKÝ 
TOP 09 A NEZÁVISLÍ     Libor SLEZÁK 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ  Vladimír NINGER, Vítězslav NOVOHRADSKÝ 
KOALICE PRO PARDUBICE  (KDU-ČSL a nestraníci)  František WEISBAUER 
 
 
V rozpravě vystoupili:      (viz zvukový záznam) 
 
Karel Haas 
Vítězslav Novohradský 
Štěpánka Fraňková 
Dušan Salfický 
Martin Kolovratník 
 
Na základě tajné volby byli členy rady města zvoleni: 
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- 23 hlasy Dušan Salfický 
- 22 hlasy Jaroslav Menšík  
- 27 hlasy Vladimír Ninger  
- 22 hlasy Vítězslav Novohradský   
- 22 hlasy Libor Slezák 
- 23 hlasy František Weisbauer  
 
 
Přijaté usnesení č. 10 Z/2014    tajná volba :  Počet vydaných hl. lístků - 35 
         Počet platných hl. lístků -   30  
Zastupitelstvo města Pardubic      Počet neplatných hl. lístků - 5 
V o l í  
za členy Rady města Pardubic: 
 
Dušana Salfického 
Jaroslava Menšíka 
Vladimíra Ningera 
Vítězslava Novohradského 
Libora Slezáka 
Františka Weisbauera 
 
 

9. 
Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva  

 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 11 Z/2014     (pro 35) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. Z ř i z u j e  
Finanční výbor zastupitelstva města, s celkovým počtem 11 členů. 
II. V o l í 
1. předsedou finančního výboru Václava Snopka 
 
2. členy finančního výboru: 
Stanislava Hlavatého 
Věru Laurynovou 
Jana Procházku 
Davida Eflera 
Pavlu Menšíkovou 
Josefa Bednáře 
Petra Klimpla 
Petra Beneše 
Ondřeje Hlaváče 
Jana Kristla 

 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 12 Z/2014     (pro 35) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
I. Z ř i z u j e  
Kontrolní výbor zastupitelstva města s celkovým počtem 11 členů. 
II. V o l í  
1. předsedou kontrolního výboru Karla Haase 
 
2. členy kontrolního výboru 
Víta Ulrycha 
Markétu Tauberovou 
Dalibora Hakena 
Ladislava Koudelku 
Radima Fülleho 
Štěpánku Fraňkovou 
Františka Brendla 
Jiřího Lejhance 
Miroslava Rubeše 
Lenku Kutílkovou 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin 
 

 
 

 
 
………………………………………….. 
        Martin  Ch a r v á t         

                     primátor města 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
 
Václav S n o p e k 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 

 
 
 
Libor  S l e z á  k 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení MmP. 
V Pardubicích dne 24.11.2014        
Zpracovala: Nikola Jiráková, organizační oddělení MmP 


