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Zápis 
 

 

z I.  ustavujícího  zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice  IV, 
které  se konalo   dne  31.10. 2018   v 17. 00 hod. v zasedací 
místnosti ÚMO Pardubice IV  
 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV bylo zahájeno v 17.00 
hodin dosavadním starostou městského obvodu Ing. Petrem Heřmanským. 
 
Dosavadní starosta Ing. Heřmanský konstatoval, že ustavující  zasedání bylo řádně svoláno 
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16.00 hodin, žádný návrh 
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu 
městského obvodu Pardubice IV zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a 
to od 22.10.2018 do 30.10.2018. Současně byla zveřejněna na „ elektronické úřední desce“. 
Poté požádal pana Františka Hlubockého (dále jako „předsedající“), aby se ujal dalšího 
procesního řízení ustavujícího zastupitelstva až do chvíle zvolení nového starosty. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů  zastupitelstva (příloha č.1) 
konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva  ( z celkového počtu 15 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
 
2. Složení slibu členy zastupitelstva 
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
odst.2, písm. a) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změněn 
některých zákonů, v platném znění). Zároveň upozornil přítomné, že se slib neskládá do 
rukou předsedajícího, ale před členy zastupitelstva.  
Složení slibu proběhlo tak, že pracovnice Úřadu městského obvodu Pardubice IV Ing. Jana 
Růžičková přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „ Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
Městského obvodu Pardubice IV a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.  
Poté byli jmenovitě vyzváni přítomní členové zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a jeho složení potvrdili podpisem.   
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem 
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
 
3. Určení ověřovatelů a zapisovatelů 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Leoše Příhodu a Jana Procházku a 
zapisovatelkou Ing. Janu Růžičkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.   
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV určuje ověřovateli zápisu Ing. Leoše Příhodu 
a pana Jana Procházku, zapisovatelem Ing. Janu Růžičkovou. 
 
Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdrželi se ) 
Usnesení č. 1/I – X/2018 bylo schváleno 
 
 
Schválení programu: 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 
nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje následující program ustavujícího 
zasedání:  

 

1. Zahájení 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva MO Pardubice IV 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Schválení volebního řádu ustavujícího Zastupitelstva MO Pardubice IV 

5. Stanovení počtu členů rady, schválení 1 neuvolněného místostarosty a rozhodnutí o 

dlouhodobém uvolnění starosty k výkonu funkce 

6. Ustanovení Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

7. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

8. Ustanovení Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MO Pardubice IV 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 2/I – X/2018  bylo schváleno 
 
 
4. Schválení Volebního řádu ustavujícího Zastupitelstva MO Pardubice IV 

Předsedající požádal přítomné, zda mají nějakou připomínku k předloženému návrhu 
Volebního řádu ustavujícího Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV. Volební řád 
přítomní obdrželi společně s pozvánkou k prostudování. 
 
Předsedající dal hlasovat o volebním řádu.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Volební řád ustavujícího 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV. 
 
Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 3/I – X/2018  bylo schváleno 
 
5. Stanovení počtu členů rady, schválení 1 neuvolněného místostarosty a 
rozhodnutí o dlouhodobém uvolnění starosty k výkonu funkce 

Předsedající seznámil přítomné s § 99 odst.3 zákona o obcích, který řeší počet členů rady. 
Rada v našem obvodu může mít nejméně 5 a nejvýše 11 členů, jejich počet musí být lichý a 
nesmí být vyšší než jedna třetina počtu členů zastupitelstva. Z uvedeného vyplynulo, že rada 
může být pouze pětičlenná.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje pětičlennou Radu Městského 
obvodu Pardubice IV na volební období 2018 – 2022.  
  
Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 4/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Stanovení  uvolněného starosty 

Předsedající požádal přítomné o hlasování o jednom uvolněném starostovi ve smyslu § 84 
zákona o obcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit svá stanoviska. 
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o 
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
Výsledek hlasování:  ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 5/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Stanovení neuvolněného místostarosty 

Předsedající požádal přítomné o hlasování o jednom neuvolněném místostarostovi. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 
nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schválilo zvolení jednoho neuvolněného 
místostarosty.  
 
Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 6/I – X/2018  bylo schváleno 
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6. Ustanovení volební  komise 

Předsedající požádal jednotlivé volební strany, aby delegovaly své zástupce do volební 
komise. Dále konstatoval, že tato komise bude plnit funkci i komise návrhové. Komise 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schválilo sloučení návrhové komise a volební 
komise. Do této komise byli na základě návrhů jednotlivých politických klubů zvoleni: 
 
č. 1 – Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN – Martin Vítek 

č. 2 -  Sdružení pro Pardubice – Michal Kreml 

č. 4 -  Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů – Mgr. Karel Haas 

č. 8 -  Koalice pro Pardubice (TOP 09, KDU-ČSL, NK) a Piráti – MDDr. Michal Pražan 

č. 9 -  ANO 2011- Jaroslav Mlateček 

Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 7/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Po hlasování byla vyhlášena krátká pauza, aby se mohla sejít volební komise a zvolila si mezi 
sebou předsedu, jímž se stal:  
 
Mgr. Karel Haas 
 
7. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

Předsedající vyzval jednotlivé volební strany k přednesení návrhů na obsazení funkce 
uvolněného starosty a předání návrhů volební komisi. Volební komise seznámila přítomné 
zastupitele s navrženými kandidáty : 
Sdružení pro Pardubice navrhlo  Mgr. Bc. Karla Žemličku 
Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů navrhlo Ing. Petra 
Heřmanského 
Předsedající požádal kandidáty o vystoupení a vyjádření souhlasu s kandidaturou.  
Po vystoupení kandidátů předal předsedající slovo volební komisi, která řídila volbu starosty 
včetně hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí uvolněným starostou Městského obvodu 
Pardubice IV Mgr. Bc. Karla Žemličku. 
 
Výsledek hlasování: ( 2 pro, 6 proti, 7 zdržel se) 
Usnesení č. 8/I – X/2018    nebylo schváleno   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí uvolněným starostou Městského obvodu 
Pardubice IV Ing. Petra Heřmanského. 
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Výsledek hlasování: ( 12 pro, 2 proti, 1 zdržel se ) 
Usnesení č. 9/I – X/2018    bylo schváleno   
 
Předsedající poblahopřál Ing. Petru Heřmanskému ke zvolení do funkce starosty a předal mu 
slovo k dalšímu řízení ustavujícího zastupitelstva. 
 
 Volba neuvolněného místostarosty 

Starosta vyzval jednotlivé volební strany k přednesení návrhů na obsazení funkce 
neuvolněného místostarosty a předání návrhů volební komisi. Poté volební komise seznámila 
přítomné zastupitele s navrženým kandidátem na neuvolněného místostarostu. Starosta 
požádal kandidáta o vystoupení. Jediným kandidátem na neuvolněného místostarostu se stal 
pan Jan Procházka, navržený stranou ANO 2011. Součástí jeho vystoupení byl též souhlas 
s kandidaturou.  Po vystoupení kandidáta předal starosta slovo volební komisi, která řídila 
volbu místostarosty včetně hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí neuvolněným místostarostou Městského 
obvodu Pardubice IV pana Jana Procházku. 
 
Výsledek hlasování:  ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 10/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Volba dalších tří členů rady 

Starosta vyzval jednotlivé volební strany k přednesení návrhů na obsazení funkcí členů rady a 
předání návrhů volební komisi. Poté volební komise seznámila přítomné zastupitele 
s navrženými kandidáty na členy rady. Starosta požádal jednotlivě kandidáty o vyjádření 
jejich souhlasu s kandidaturou.  Poté předal starosta slovo volební komisi, která řídila volbu 
členů rady včetně hlasování.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí členem Rady Městského obvodu 
Pardubice IV paní Jitku Severinovou. 
 
Výsledek hlasování: ( 12 pro, 0 proti, 3 zdržel se ) 
Usnesení č. 11/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí členem Rady Městského obvodu 
Pardubice IV Ing. Leoše Příhodu. 
 
Výsledek hlasování: ( 13 pro, 0 proti, 2 zdržel se ) 
Usnesení č. 12/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí členem Rady Městského obvodu 
Pardubice IV Mgr. Filipa Petra. 
 
Výsledek hlasování: ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 13/I – X/2018 bylo schváleno. 
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8. Ustanovení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů: 

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle § 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l, zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 
členů výboru, který musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva. Členy 
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském obvodu. Starosta navrhl, aby 
zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný 
návrh nebyl podán. 
Starosta vyzval jednotlivé volební strany k přednesení návrhů na obsazení funkce předsedy a 
dvou členů Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV a předání 
návrhů volební komisi. Poté volební komise seznámila přítomné zastupitele s navrženými 
kandidáty. Starosta požádal jednotlivě kandidáty o vyjádření jejich souhlasu s kandidaturou.  
Poté předal předsedající slovo volební komisi, která řídila volbu předsedy a členů finančního 
výboru včetně hlasování.  
 
Navrženi kandidáti do finančního výboru: 
 
Michal Kreml     
Jitka Severinová  
František Hlubocký  
Ing. Josef Bednář  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí členem finančního výboru Michala 
Kremla. 
Výsledek hlasování (4 pro, 0 proti, 11 zdržel se)    
Usnesení č. 14/I – X/2018    nebylo schváleno   
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí  členem finančního Jitku Severinovou. 
Výsledek hlasování (12 pro, 0 proti,  3 zdržel se)    
Usnesení č. 15/I – X/2018   bylo schváleno   
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí  členem finančního František Hlubocký. 
Výsledek hlasování (12 pro, 0 proti,  3 zdržel se)    
Usnesení č. 16/I – X/2018   bylo schváleno   
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí  členem finančního výboru Ing. Josefa 
Bednáře.  
Výsledek hlasování:  : ( 13 pro, 0 proti, 2 zdržel se ) 
Usnesení č. 17/I – X/2018 bylo schváleno                              
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Členy finančního výboru byli zvoleni:   
 
František Hlubocký 
Jitka Severinová 
Ing. Josef Bednář 
 
Předsedou finančního výboru byla navržena:  Jitka Severinová 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí předsedou finančního výboru paní Jitku 
Severinovou. 
Výsledek hlasování : (12 pro,  0 proti, 3 zdržel se) 
Usnesení č. 18/I – X/2018  bylo schváleno 
 
Starosta vyzval jednotlivé volební strany k přednesení návrhů na obsazení funkce předsedy a 
dvou členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV a k předání 
návrhů volební komisi. Poté volební komise seznámila přítomné zastupitele s navrženými 
kandidáty. Starosta požádal jednotlivě kandidáty o vyjádření jejich souhlasu s kandidaturou.  
Poté předal předsedající slovo volební komisi, která řídila volbu předsedy a členů kontrolního 
výboru včetně hlasování.  
 
Navržení kandidáti do kontrolního výboru:  

Ing. Ondřej Pištora   
Ing. Josef Bednář  
Mgr. Filip Petr   
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí  členem kontrolního výboru Ing. Ondřeje 
Pištoru.  
Výsledek hlasování:  : ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 19/I – X/2018 bylo schváleno                              
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí členem kontrolního výboru Ing. Josefa 
Bednáře.  
Výsledek hlasování:  : ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 20/I – X/2018 bylo schváleno  
                             
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí členem kontrolního výboru Mgr. Filipa 
Petra.  
Výsledek hlasování:  : ( 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se ) 
Usnesení č. 21/I – X/2018 bylo schváleno                              
 

Členy kontrolního výboru byli zvoleni: 

Ing. Ondřej Pištora   
Ing. Josef Bednář  
Mgr. Filip Petr   
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Předsedou kontrolního výboru byl navržen: Ing. Josef Bednář 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV volí předsedou kontrolního výboru Ing. Josefa 
Bednáře. 
Výsledek hlasování : (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
Usnesení č. 22/I – X/2018  bylo schváleno 
 
9. Diskuse 
 
Ing. Petr Heřmanský požádal přítomné členy zastupitelstva, zda souhlasí s tím, aby byly 
veškeré materiály posílány elektronickou cestou. 
Všichni přítomní zastupitelé souhlasili. 
 

Starosta ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v 
18:00  hodin. 
 
 

 
 

 
                                                                                      Ing. Petr Heřmanský 

 
                                                                                                        starosta 
 
 
 
Ověřil:    Ing. Leoš Příhoda 
               dne  7.112018      
 
               Jan Procházka 
               dne 7.11.2018   
 

 
 
 
 

V Pardubicích 2.11.2018 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 
Celkem  8 listů originálu zápisu 
 
 
 
 
Přílohy originálu zápisu: 

1) Prezenční  listina 
2) Sliby členů Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV 
3) Protokol o průběhu voleb 
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích 


