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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 17.10.2022 od 19:00 hodin 

 ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

  

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a do doby zvolení nového primátora řídil 

Martin Charvát. Podle zákona o obcích předsedá ustavujícímu zasedání zpravidla dosavadní primátor, 

a to do doby, než je zvolen primátor nový. Úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že na 

počátku jednání bylo přítomno 36 členů zastupitelstva, a bylo tedy usnášeníschopné. 
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Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni 

Radek  H e j n ý 

Vojtěch  J i r s a 

 

Zapisovatelkou ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byla jmenována  

Lucie  K u t á l k o  v á. 
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Složení slibu členů zastupitelstva města 

 

Předsedající Martin Charvát vyzval všechny přítomné členy zastupitelstva, aby složili „Slib člena 

Zastupitelstva města Pardubic“.  

 

Text slibu přečetl pan Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora a členové zastupitelstva slib složili 

v souladu se zákonem před zastupitelstvem města pronesením slova „SLIBUJI“ a stvrdili jej svým 

podpisem na přiložený arch, který je přílohou zápisu. 
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Volba návrhové komise, schválení programu jednání 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení:  (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

Petr  K l i m p l 

Tomáš   P e l i k á n 

 
Program ustavujícího zasedání byl schválen v předloženém znění:  (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

 

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města: 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města 

3. Volba návrhové komise, schválení programu jednání 

4. Schválení volebního a jednacího řádu zastupitelstva města 

5. Ustavení volební komise 

6. Stanovení počtu členů rady města a počtu náměstků primátora 

7. Volba primátora města Pardubic 

8. Volba náměstků primátora a stanovení pořadí jejich zastupování 

9. Volba zbývajících členů rady města  

10. Svěření úkolů primátorovi města, náměstkům primátora a členům rady 

11. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, stanovení počtu členů výborů a 

volba jejich předsedů a členů 
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Schválení volebního a jednacího řádu zastupitelstva města 

Předsedající Martin Charvát vyzval členy zastupitelstva, aby svým hlasováním vzali na vědomí stávající 

platné znění volebního a jednacího řádu zastupitelstva města s tím, že případnými návrhy na jejich 

úpravu se zastupitelstvo může zabývat na jiném svém zasedání. Ze strany členů zastupitelstva nebyly 

před hlasováním k uvedeným řádům vzneseny žádné připomínky. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/001/2022               (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

Volební řád Zastupitelstva města Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/002/2022               (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení. 
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Ustavení volební komise 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby delegovali jednoho svého zástupce 

do volební komise. Ta byla na základě nominací ustavena v následujícím složení: 

 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)     Ondřej Müller 

Piráti: 42projektu.cz      Ivana Böhmová 

Žijeme Pardubice      František Němec 

NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"   Filip Sedlák  

ANO 2011       Martin Kolovratník 

SPD a nezávislí s podporou Trikolory    Milan Chaloupecký 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně,   František Brendl 

Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)    

 
Předsedou volební komise byl zvolen pan Martin Kolovratník. 
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Stanovení počtu členů rady města a počtu náměstků primátora 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby přednesli své návrhy na počet 

členů rady města: 

 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)    bez návrhu   

Piráti: 42projektu.cz     bez návrhu  

Žijeme Pardubice     11   

NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"  bez návrhu   

ANO 2011      11  

SPD a nezávislí s podporou Trikolory   bez návrhu  

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně,  11  

Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)    
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/003/2022               (pro 33, proti 0, zdrž. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet členů Rady města Pardubic na 11. 

 

 

 

Předsedající dále vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby přednesli své návrhy na 

stanovení počtu náměstků primátora: 

 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)    bez návrhu   

Piráti: 42projektu.cz     bez návrhu  

Žijeme Pardubice     4   

NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"  bez návrhu   

ANO 2011      4  

SPD a nezávislí s podporou Trikolory   bez návrhu  

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně,  4 

Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)    

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/004/2022               (pro 29, proti 0, zdrž. 7) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet náměstků primátora na 4. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje, 

že primátor a náměstci primátora budou k výkonu funkce uvolněni v souladu se zákonem                 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
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Volba primátora města Pardubic 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby přednesli své návrhy na kandidáty 

na funkci primátora města Pardubic: 

 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)    bez návrhu   

Piráti: 42projektu.cz     bez návrhu  

Žijeme Pardubice     Jan Nadrchal  

NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"  bez návrhu   

ANO 2011      Jan Nadrchal 

SPD a nezávislí s podporou Trikolory   bez návrhu  
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SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně,  Jan Nadrchal 

 Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)    

 

Jan Nadrchal vyslovil s nominací na primátora města souhlas. 

 

Volba primátora města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy tajnou 

volbou. Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému hlasování 

uvedené v příslušném ustanovení volebního řádu. 

 

Primátorem města byl na základě tajné volby zvolen pan Jan Nadrchal, a to 21 hlasy. Protokol o volbě 

primátora města je přílohou zápisu. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/005/2022               (hlasování tajnou volbou) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

Jana Nadrchala primátorem města Pardubic. 
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Volba náměstků primátora a stanovení pořadí jejich zastupování 

Předsedající Jan Nadrchal vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby přednesli své návrhy 

na kandidáty na funkci náměstků primátora města: 

 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)    bez návrhu   

Piráti: 42projektu.cz     bez návrhu  

Žijeme Pardubice     Jan Hrabal, Jiřina Klčová, Jakub Rychtecký,  

René Živný                              

NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"  bez návrhu                  

  

ANO 2011      Jan Hrabal, Jiřina Klčová, Jakub Rychtecký,                                       

                     René Živný                            

SPD a nezávislí s podporou Trikolory   bez návrhu  

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně,  Jan Hrabal, Jiřina Klčová, Jakub Rychtecký,                                

Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)  René Živný   

 

Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí nominací a krátce se představili. 

 

V rozpravě vystoupili:    (viz zvukový záznam) 

Petr Klimpl 

Jiřina Klčová 
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Volba náměstků primátora města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy 

tajnou volbou. Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému 

hlasování uvedené v příslušném ustanovení volebního řádu. 

 

Do funkce náměstků primátora města byli na základě tajné volby zvoleni všichni navrhovaní 

kandidáti: 

Jan Hrabal  pro 23 hlasů 

Jiřina Klčová  pro 20 hlasů 

Jakub Rychtecký pro 22 hlasů 

René Živný  pro 22 hlasů 

Protokol o zvolení náměstků primátora je přílohou zápisu. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/006/2022               (hlasování tajnou volbou) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

náměstky primátora města Pardubic: 

Jana Hrabala 

Jiřinu Klčovou 

Jakuba Rychteckého 

Reného Živného 

 

 

Dále předsedající představil návrh na pořadí náměstků, ve kterém budou zastupovat primátora města 

v době jeho nepřítomnosti. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/007/2022               (pro 22, proti 0, zdrž. 14) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Jakuba Rychteckého jako náměstka, který (ve smyslu ust. § 104, odst. 1, věta třetí zákona o obcích) 

zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, ve 

všech věcech, které jsou primátorovi svěřeny. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanoví 

pořadí náměstků, ve kterém zastupují primátora  

(v době nepřítomnosti jeho i jeho prvního zástupce) v nezbytně nutných běžných záležitostech: 

2. René Živný  

3. Jiřina Klčová 

4. Jan Hrabal 
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Volba zbývajících členů rady města 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby přednesli své návrhy na kandidáty 

na funkci členů rady města: 

 

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)            bez návrhu   

Piráti: 42projektu.cz     bez návrhu  

Žijeme Pardubice František Brendl, Štěpánka Fraňková, Martin 

Charvát, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec,  

Jiří Rejda                                                                                    

NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést"  bez návrhu   

ANO 2011      František Brendl, Štěpánka Fraňková, Martin  

Charvát, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec,  

Jiří Rejda                             

SPD a nezávislí s podporou Trikolory   bez návrhu  

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE (Pardubáci společně,  František Brendl, Štěpánka Fraňková, Martin 

Sdružení pro Pardubice, Pardubice pro lidi)  Charvát, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec,  

Jiří Rejda                             

 

Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí nominací. 

 

Volba členů rady města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy tajnou 

volbou. Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému hlasování 

uvedené v příslušném ustanovení volebního řádu. 

 

Na základě tajné volby byli do funkce členů rady města zvoleni všichni navrhovaní kandidáti: 

František Brendl pro 20 hlasů 

Štěpánka Fraňková pro 20 hlasů 

Martin Charvát  pro 20 hlasů 

Otakar Janecký  pro 20 hlasů 

Jiří Lejhanec  pro 20 hlasů 

Jiří Rejda  pro 21 hlasů 

Protokol o zvolení členů rady města je přílohou zápisu. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/008/2022               (hlasování tajnou volbou) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

za členy Rady města Pardubic: 

Františka Brendla 

Štěpánku Fraňkovou 

Martina Charváta 

Otakara Janeckého 
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Jiřího Lejhance 

Jiřího Rejdu 
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Svěření úkolů primátorovi města, náměstkům primátora a členům rady 

 

Předsedající představil návrh na svěření gescí primátorovi města a náměstkům primátora.  

V rozpravě vystoupili:   (viz zvukový záznam) 

Petr Klimpl 

Jakub Rychtecký 

Jiřina Klčová 

Jan Hrabal 

Jan Nadrchal 

René Živný 

Karel Haas 

Jan Mazuch 

Vít Ulrych 

Filip Sedlák 

Petr Kvaš 

Vítězslav Novohradský 

Tomáš Pelikán 

Vojtěch Jirsa 

Jiří Rejda 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/009/2022               (pro 20, proti 10, zdrž. 6) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

primátorovi města Janu Nadrchalovi tyto gesce: strategii a rozvoj města, veřejné zakázky a 

projektový management. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkovi primátora Jakubu Rychteckému tyto gesce: ekonomiku a rozpočet, školství, sport, 

sociální politiku a zdravotnictví. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkovi primátora Renému Živnému tyto gesce: cestovní ruch a destinační management, 

územní plánování, urbanismus a architekturu, oblast energetiky města a informačních  

technologií. 
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IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkyni primátora Jiřině Klčové tyto gesce: kulturu, dotační politiku, životní prostředí a správu 

kapitálových podílů společností. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Svěřuje 

náměstkovi primátora Janu Hrabalovi tyto gesce: dopravu, investiční výstavbu a správu majetku 

města. 
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Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, stanovení počtu členů 

výborů a volba jejich předsedů a členů 

Předsedající oznámil, že došlo k politické dohodě o personálním obsazení finančního a kontrolního 

výboru zastupitelstva města, z tohoto důvodu bude hlasováno o zřízení a obsazení obou výborů 

veřejně.  Návrhová komise seznámila přítomné s navrhovanými kandidáty. 

 

Předsedající vyzval zástupce politického subjektu Piráti: 42projektu.cz k doplnění chybějící nominace 

na člena finančního výboru → nominován Adolf Vondrka. 

 

Dále předsedající vyzval zástupce politických subjektů Piráti: 42projektu.cz a NAŠE PARDUBICE - 

"Nechme město rozkvést" k doplnění chybějících nominací na členy kontrolního výboru → 

nominován Lukáš Havlena (Piráti: 42projektu.cz). Nominace za NAŠE PARDUBICE - "Nechme město 

rozkvést" zůstala bez návrhu. 

           

Po veřejném hlasování o zřízení a personálním obsazení finančního a kontrolního výboru (výsledky 

hlasování viz níže) byla vyhlášena přestávka na jednání zastupitelských klubů, po které předsedající 

představil navrhované kandidáty na předsedu a místopředsedu FV. 

 

Na funkci předsedy finančního výboru byli navrženi tito kandidáti: 

Jan Mazuch  

Jan Procházka   

 

Na funkci místopředsedy finančního výboru byli navrženi tito kandidáti: 

Jan Mazuch  

Adolf Vondrka  

 

V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 

Karel Haas 

Petr Klimpl 

Vít Ulrych 

 

Hlasování o předsedovi a místopředsedovi finančního výboru probíhalo formou tajné volby, předseda 

volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému hlasování. Upřesnil, že se 

se bude jednat o dvě samostatná hlasování, neboť na základě výsledku volby předsedy dojde 

případně k úpravě nominace na místopředsedu výboru. 
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Na základě tajné volby byl do funkce předsedy finančního výboru zvolen: 

Jan Procházka  pro 20 hlasů 

Jan Mazuch jako kandidát na předsedu FV obdržel 16 hlasů, nebyl tedy zvolen. 

Protokol o zvolení předsedy finančního výboru je přílohou zápisu. 

 

Na základě tajné volby byl do funkce místopředsedy finančního výboru zvolen: 

Jan Mazuch  pro 21hlasů 

Adolf Vondrka jako kandidát na místopředsedu FV obdržel 15 hlasů, nebyl tedy zvolen. 

Protokol o zvolení místopředsedy finančního výboru je přílohou zápisu. 

 

Dále předsedající informoval, že politický subjekt NAŠE PARDUBICE - "Nechme město rozkvést“ 

doplnil chybějící nominaci na člena kontrolního výboru → nominován Jan Metelka. Hlasování 

proběhlo veřejně (výsledek hlasování viz níže). 

 

Následně proběhla formou tajného hlasování volba předsedy a místopředsedy kontrolního výboru.  

Předseda volební komise Martin Kolovratník podal upřesňující informace k tajnému hlasování a 

představil navrhované kandidáty. 

 

Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen: 

Martin Slezák 

 

Na funkci místopředsedy kontrolního výboru byli navrženi tito kandidáti: 

Lukáš Havlena 

Věra Laurynová  

 

Na základě tajné volby byli do funkce předsedy a místopředsedy kontrolního výboru zvoleni tito 

navrhovaní kandidáti: 

Martin Slezák jako předseda KV    pro 34 hlasů 

Lukáš Havlena jako místopředseda KV  pro 29 hlasů 

Věra Laurynová jako kandidátka na místopředsedkyni KV obdržela 7 hlasů, nebyla tedy zvolena.  

Protokol o zvolení předsedy a místopředsedy kontrolního výboru je přílohou zápisu. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/010/2022               (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Zřizuje 

Finanční výbor zastupitelstva města s celkovým počtem 11 členů. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

členy finančního výboru: 

Radka Hejného 

Ondřeje Hlaváče 

Martina Charváta 

Petra Klimpla  
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Věru Laurynovou 

Leoše Malinu 

Jana Mazucha 

Jiřího Rozinka 

Jana Procházku 

Filipa Sedláka 

Adolfa Vondrku 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/011/2022               (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Zřizuje 

Kontrolní výbor zastupitelstva města s celkovým počtem 11 členů. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

členy kontrolního výboru: 

Lukáše Havlenu 

Milana Chaloupeckého 

Michala Janečka  

Petra Králíčka 

Pavla Mareše  

Martina Slezáka 

Radko Šamánka 

Markétu Tauberovou 

Víta Ulrycha  

Adélu Zdráhalovou 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/012/2022               (pro 36, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

za člena kontrolního výboru Jana Metelku. 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/013/2022               (hlasování tajnou volbnou) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

předsedou finančního výboru Jana Procházku. 
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Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/014/2022               (hlasování tajnou volbou) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

místopředsedou finančního výboru Jana Mazucha. 

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/015/2022               (hlasování tajnou volbou) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

předsedou kontrolního výboru Martina Slezáka. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

místopředsedou kontrolního výboru Lukáše Havlenu. 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 22:35 hodin

 
 

 

………………………………………….. 

        Jan  N a d r ch a l  

                   primátor města 

 

O v ě ř o v a t e l é:        

Radek  H e j n ý 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 

 

Vojtěch  J i r s a 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 

 

Jména jsou uváděna bez titulů 

 

Originál zápisu (celkem 12 stran) včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na 

organizačním oddělení MmP. 

V Pardubicích dne 20.10.2022    

Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační oddělení MmP 


