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Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění  

přijatých usnesení ZMO Pardubice V 
 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 151/2022 Z – 160/2022Z,   

2. Ponechává v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 67/2020 

Z, 76/2020 Z a  101/2021 Z, 142/2022 Z. 

 

Důvodová zpráva: 

 

   Na základě zákona o obcích předkládá KV ZMO Pardubice V zprávu o plnění přijatých 

usnesení Zastupitelstvem MO Pardubice V. 

    

 

a) Přijatá usnesení navržená na vyřazení z kontroly: 

 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání ZMO Pardubice V 

(usnesení č. 151/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od 

posledního jednání ZMO Pardubice V dne 10. 3. 2022. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

   

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V 

(usnesení č. 152/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a následující splněná usnesení vyřazuje z evidence sledování: 

245/2022 R – 292/2022 R. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice V o plnění  



přijatých usnesení ZMO Pardubice V 

(usnesení č. 153/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje předloženou zprávu Kontrolního 

výboru ZMO Pardubice V a: 

1. Vyřazuje z evidence následující splněná usnesení: 140/2022 Z, 141/2022 Z, 143/2022 Z – 

150/2022 Z,   

Ponechává v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 27/2019 Z, 67/2020 Z, 

76/2020 Z a  101/2021 Z, 142/2022 Z. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

Kontrola přístupu ÚMO Pardubice V k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím za období 3 Q 2021 – 2 Q 2022 

(usnesení č. 154/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 

ZMO Pardubice V, nebyla zjištěna žádná pochybení. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2021 

(usnesení č. 155/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje upravené znění plnění úkolů 

Programu rozvoje MO Pardubice V za rok 2021. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 
 

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2021 

(usnesení č. 156/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  

za r. 2021 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2021 bez výhrad. 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2021, komentář k návrhu finančního 

vypořádání za r. 2021, komentář k navrženým rozpočtovým opatřením a přehledové a 

informativní tabulky, které jsou uvedené v důvodové zprávě, a přílohy závěrečného účtu.  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání 

sociálního fondu za r. 2021 uvedené v důvodové zprávě. 

4. Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021, která jsou 

uvedená v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-9. 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

  

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2022 

(usnesení č. 157/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 5. 2022 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 12, proti 0, zdržel se 0 

 

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 

(usnesení č. 158/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V: 

1.  Bere na vědomí komentář k 2. změně rozpočtu na r. 2022 a k jednotlivým rozpočtovým 

opatřením navrženým v rámci 2. změny rozpočtu, doplňující údaje a informativní tabulky 

uvedené v důvodové zprávě k 2. změně rozpočtu. 



2.  Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2022 uvedená 

v bodech č. 1-23 důvodové zprávy k 2. změně rozpočtu. 

3.  Souhlasí se zřízením spořicího účtu u Československé obchodní banky, a. s., a s tím, že 

převody peněžních prostředků městského obvodu mezi stávajícími bankovními účty a 

spořicím účtem budou provádět příslušní pracovníci úřadu MO v rozsahu svých oprávnění 

vyplývajících z vnitřních předpisů úřadu a z podpisových vzorů. 

4.  Schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč na tři měsíce u Československé 

obchodní banky, a. s. Převody mezi stávajícími bankovními účty a termínovaným vkladem 

budou provádět pracovníci uvedení v bodě 3 usnesení. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

Směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V 

(usnesení č. 159/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2022: Pravidla 

hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 22. 6. 2022 ruší směrnice 

č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená 15. 12. 2021. 

Nová směrnice je přílohou této zprávy. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

Schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 

(usnesení č. 160/2022 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že zastupitelstvo města 

schválí na svém jednání v červnu účetní závěrku města vč. městských obvodů sestavenou 

k 31. 12. 2021. Informaci o schválení účetní závěrky obdrží zastupitelstvo městského obvodu 

na svém nejbližším příštím jednání. 

Pro 12, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

b) přijatá usnesení navržená na ponechání v evidenci: 

 

Aktualizace programu rozvoje městského obvodu Pardubice V 

(usnesení č. 75/2009 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V: 

1. Schvaluje aktualizovaný Program rozvoje městského obvodu Pardubice V 

2. Ukládá: 

a) všem orgánům městského obvodu Pardubice V, aby v daných termínech plnily úkoly, které 

jsou jim v aktualizovaném Programu rozvoje městského obvodu Pardubice V uloženy 

O: jmenované orgány městského obvodu Pardubice V 

T: v uvedených termínech 

KT: 31.12 každého roku 

b) Komisi pro strategii a rozvoj obvodu RMO Pardubice V, aby s materiálem Program 

rozvoje trvale pracovala, shromažďovala náměty komisí a občanů a každoročně k 31. 12. 

navrhovala zastupitelstvu případné změny a doplnění 

O: předseda Komise pro strategii 

KT: 31.12 každého roku 

c) tajemníkovi ÚMO Pardubice V, aby zajistil umístění aktualizovaného Programu rozvoje 

městského obvodu Pardubice V na internetové stránky obvodu 

O: tajemník ÚMO Pardubice V 

T: do týdne po ověření usnesení 



d) radě MO Pardubice V, aby záměr prodeje pozemků ve vnitroblocích na území obvodu byl 

vždy předložen zastupitelstvu MO Pardubice V k odsouhlasení. 

O: RMO Pardubice V  

T: trvale 

KT: každoročně k 31.12.  

                                                         

(usnesení č. 95/2010 Z) 

Zastupitelstvo MO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V vstoupit v jednání k bodu 

2/8 z Programu rozvoje MO Pardubice V s ŘSD, jak osobně, tak písemně. 

 

(usnesení č. 27/2019 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V zveřejnit a 

udržovat aktuální projektový zásobník na webu MO Pardubice V a pravidelně informovat 

ZMO Pardubice V o jeho případných změnách. 

Pro 14, zdržel se 0, proti 0 

 

Program rozvoje městského obvodu Pardubice V – plnění za rok 2019 

 (usnesení č. 67/2020 Z) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje vyhodnocení plnění úkolů Programu 

rozvoje MO Pardubice V za rok 2019 a souhlasí s doplněním bodu do čl. 1 Záměry města 

Pardubice v městském obvodu Pardubice V v oblasti urbanismu, dopravy, příp. dalších 

velkých investičních akcí - spoluúčast samosprávy městského obvodu Pardubice V, a to: 

1/13 na všech úrovních podporovat vybudování jihozápadního obchvatu města Pardubic 

Odpovídá: starosta, RMO, ZMO  

Termín: trvale  

Kontrolní termín: 31. 12 každoročně 

Pro 13, zdržel se 0, proti 0 

 

Zpráva o činnosti starosty MO Pardubice V od posledního jednání 

ZMO Pardubice V 

(usnesení č. 101/2021 Z) 

ZMO Pardubice V ukládá starostovi MO Pardubice V předkládat ZMO Pardubice V ke 

schválení: 

1.  veškeré výstupy předprojektové přípravy (studie, analýzy či návrhy stavby) před 

zahájením projekčních prací u všech významných investičních akcí s předpokládanou 

částkou realizace od 500.000, - Kč včetně, 

2.  finální podobu projektů před vypsáním veřejné zakázky u všech významných 

investičních akcí s předpokládanou částkou realizace od 500.000, - Kč včetně.  

Pro 14, zdržel se 0, proti 0   

 

(usnesení č. 142/2022 Z) 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V ruší usnesení č. 45/2016 Z ze dne 9. 3. 

2016. 

2. Zastupitelstvo MO Pardubice V doporučuje Statutárnímu městu Pardubice následující 

postup v případě prodeje nebytových jednotek ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, 

na území celého MO Pardubice V: 

a) prodej stávajícím nájemcům nebytových prostor za odhadní cenu,  

b) v případě nezájmu o odkup stávajícími nájemci, pokračování v nájemním stavu do 

ukončení podnikatelské činnosti nájemce,  



c) případný prodej nebytového prostoru bez nájemního vztahu společenství vlastníků 

bytových jednotek, v jejichž nemovitosti se nebytový prostor nachází za odhadní cenu,  

d) v případě nezájmu případný prodej nebytového prostoru bez nájemního stavu formou 

veřejné dražby. 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 0 


