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Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV 
 

ZÁPIS 
 

z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 
 dne 23.9. 2019 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

  
 
Přítomni:  
Ing. Petr Heřmanský, Jan Procházka, Jitka Severinová, Mgr. Filip Petr, Ing. Leoš                  
Příhoda, František Hlubocký, Mgr. Karel Haas, Jaroslav Mlateček, Mgr. Bc. Karel                   
Žemlička, Michal Kreml, Ing. Ondřej Pištora, Ing. Josef Bednář, Martin Vítek, Miluše Horká 
 
Ing. Tereza Hybská, vedoucí OIDHS, Ing. Iva Matušková, referent sekretariátu, Stanislav 
Novák, referent OIDHS,  
 
Omluven: MDDr. Michal Pražan   
  
        
Zasedání zahájil Ing. Petr Heřmanský, starosta MO Pardubice IV v 17:00 hod., přivítal 
přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna většina členů zastupitelstva a 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
 
Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu: 
Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni: 
Ing. Petr Heřmanský - předsedající a Ing. Ondřej Pištora 
Hlasování: 14 pro 

 

Do návrhové komise byli zvoleni: Mgr. Filip Petr a Mgr. Karel Haas 
Hlasování: 14 pro 
 
Ověřovateli zápisu byli pověřeni: 
František Hlubocký a Mgr. Bc. Karel Žemlička 
Hlasování: 14 pro 
 
Zapisovatelkou byla pověřena: 
Ing. Jana Růžičková 
 
Starosta vyzval ověřitele zápisu z V. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV o sdělení 
výsledku ověření, byl ověřen bez připomínek. 
Bez rozpravy 
 
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední 
desce. Navržený program byl schválen v předložené podobě.  
Bez rozpravy 
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Program: 
 
1. Zahájení 

2. Zpráva starosty  

3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30. 6. 2019 

4. Návrh rozpočtového opatření č.3 MO Pardubice IV na rok 2019  

5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic (dále 

též „Statut“). 

6. Různé  

7. Závěr 

 

Hlasování: 14 pro 

 
1. Zahájení 
     VI. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta  
     Ing. Petr Heřmanský. 
 

 
2. Zpráva starosty  
 
Starosta Ing. Heřmanský – předkladatel přednesl zprávu o činnosti. 
 
Rozprava: 
 
p. Procházka - dotaz, kdy bude dokončena stavba okružní křižovatky v Černé za Bory 
Odpovězeno – dokončení je plánováno do 15.11.2019 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 24.6.2019 do 23.9.2019. 
 
Po ukončení rozpravy byla zpráva starosty vzata na vědomí (14 pro) 
 

Usnesení č.55/VI-IX/2019 

   
3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30. 6. 2019 

Předkladatel paní Jitka Severinová 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo se zprávou o hospodaření 
Městského obvodu Pardubice IV k 30. 6. 2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
bere ji na vědomí.   
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Hlasování: 14 pro 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.56/VI-IX/2019 

 
 

4.Návrh rozpočtového opatření č.3 MO Pardubice IV na rok 2019  
         
Předkladatel paní Jitka Severinová 
 
Rozprava: 
Mgr. Žemlička dotaz -na snížení položky - změna stavu bankovního účtu o 474 301 Kč. 
Odpovězeno- jde o opravu administrativní chyby, omylem byla tato částka v rozpočtovém 
opatření č. 2  zaúčtovaná 2x.  
 
Mgr. Haas upozornil na překlep v hlavičce tabulky, bude opraveno. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 
3 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 
 
Hlasování: 14 pro 
Po ukončení rozpravy byl návrh usnesení přijat. 
 

Usnesení č.57/VI-IX/2019 

 
 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

(dále též „Statut“). 

 
 Předkladatel Ing. Petr Heřmanský 
 
Rozprava: 

 
Mgr. Haas – upozornil na zkrácení lhůty pro stanoviska k obecně závazným vyhláškám na      
                     polovinu 
Odpovězeno – je myšleno 15 dní a více, jde o dohodu z kolegia starostů  
 
Mgr. Haas- který z návrhů statutu bude schvalovat zastupitelstvo města 
Odpovězeno – po vypořádání připomínek půjde zřejmě nový návrh statutu, který bude muset 
zastupitelstvo MO ještě projednat, bude probíhat celý proces znovu. 
 
pan Procházka- současný návrh nového statutu nebude zřejmě zastupitelstvem města schválen, 
členy velkého zastupitelstva jsou starostové a zastupitelé městských obvodů, kteří budou 
hlasovat proti přijetí tohoto návrhu. 
 
Mgr. Haas – vypořádat připomínky obvodů v termínu do konání zastupitelstva města není 
reálné, Princip hlasování o obecně závazných vyhláškách neumožňuje na zastupitelstvu návrh 
vyhlášky pozměňovat. 
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Ing. Bednář- dotaz zda do veřejné zeleně bude zahrnut přírodní park „Červeňák“, a co vše je 
ve statutu myšleno pod pojmem veřejná zeleň. 
Odpovězeno- ano do údržby veřejné zeleně by byl zahrnut i „Červeňák“, pojem veřejná zeleň 
není ve statutu definován. 
 
pan Procházka- nejprve nové plochy zařadit do pasportu a až potom včetně financování dát do 
správy a údržby obvodům. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 
x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia starostů 
dne 4. 9. 2019 a souhlasí s jejím zněním po zapracování následujících připomínek:  

a. nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje 
tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně 
do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

b. nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 
vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c. nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10 v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento 
bod v původním znění, 

d. navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě 
záměru města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má 
městský obvod, do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“ 

 
 
Hlasování: 14 pro 
Po ukončení rozpravy byl návrh usnesení přijat.  

Usnesení č.58/VI-IX/2019 

 

6. Různé 
 
 
Rozprava: 
 
Mgr. Haas podal informaci o opravě nové okružní křižovatky v Pardubičkách. Došlo k chybě 
v prováděcí projektové dokumentaci, nebylo zahrnuto stanovisko policie. Střed okružní 
křižovatky musel být snížen podle ověřené projektové dokumentace, která byla v souladu se 
stanoviskem policie. 
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Pan starosta poděkoval přítomným za účast a pozval je na VII. řádné zasedání Zastupitelstva 
MO Pardubice IV, které se bude konat 16.12. 2019.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hod. 
                                                                    

 

 

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                             starosta 

 

 

 
Ověřitel:   František Hlubocký                     dne 30.9.2019 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       
     Mgr. Bc. Karel Žemlička                     dne 30.9.2019 
  
 
 
 
V Pardubicích 26.9.2019 
Zpracovala: Ing. Jana Růžičková 
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Usnesení 

z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 
dne 23.9. 2019 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 

 

Usnesení č.55/VI-IX/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 24.6.2019 do 23.9.2019. 
 

Usnesení č.56/VI-IX/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo se zprávou o hospodaření 
Městského obvodu Pardubice IV k 30. 6. 2019, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
bere ji na vědomí.   

Usnesení č.57/VI-IX/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření       
č. 3 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 

Usnesení č.58/VI-IX/2019 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 
x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia starostů 
dne 4. 9. 2019 a souhlasí s jejím zněním po zapracování následujících připomínek:  

a. nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje 
tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně 
do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

b. nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 
vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c. nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10 v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 
v původním znění, 

d. navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru 
města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, 
do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“ 

 
 
 
                                                                                       Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                                    starosta 

 

Ověřitel:                     František Hlubocký                            dne 30.9.2019   
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       
     Mgr. Bc. Karel Žemlička                              dne 30.9.2019   
 

V Pardubicích 26.9.2019 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 

 


