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Z á p i s 
z II. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice IV, které se konalo dne  

17.12. 2018 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu 

Jednání zahájil a řídil starosta  Ing. Petr Heřmanský 

Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve složení: Ing. Petr Heřmanský,  Mgr. Filip Petr   

Návrhová komise byla zvolena ve složení: Jitka Severinová, Ing. Ondřej Pištora 

Ověřením zápisu byli pověřeni:  František Hlubocký, Mgr. Bc. Karel Žemlička 

Zapisovatelem zápisu byla pověřena:  Ing. Jana Růžičková 

 

Byl schválen následující program 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva starosty 
3. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva MO Pardubice IV 
4. Návrh rozpočtového opatření č.5 MO Pardubice IV na rok 2018 
5. Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2019 
6. Návrh na ustanovení osadních výborů Zastupitelstva MO Pardubice IV 
7. Návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy a členy 

finančního a kontrolního výboru  
8. Návrh měsíčních odměn zastupitelů, kteří vykonávají funkce předsedů a členů 

osadních výborů a komisí 
9. Návrh na dary občanům - členům komisí rady a osadních výborů na volební období 

2018 - 2022  
10. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 

2019 
11. Statut finančního výboru Městského obvodu Pardubice IV 
12. Statut kontrolního výboru Městského obvodu Pardubice IV 
13. Statut osadních výborů Městského obvodu Pardubice IV 
14. Různé 
15. Závěr 

 

1. Zahájení 
     II. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta  

Ing. Petr Heřmanský.   
 

 
2.  Zpráva starosty 
     Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.23/II - XII/2018 
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3.  Návrh jednacího řádu Zastupitelstva MO Pardubice IV  
     Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.24/II - XII/2018 

 
4. Návrh rozpočtového opatření č.5   Městského obvodu Pardubice IV na rok 2018 
    Po zprávě Jitky Severinové – členky rady bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.25/II - XII/2018 
 
5. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2019 
    Po zprávě Jitky Severinové- členky rady  bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.26/II - XII/2018 
 

6. Návrh na ustanovení osadních výborů Zastupitelstva MO Pardubice IV 
    Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.27/II - XII/2018 
 

7.  Návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy a členy  
     finančního a kontrolního výboru   
     Po zprávě Jana Procházky - místostarosty  bylo přijato.  (10 pro, 1 proti, 4 se zdrželi ) 

Usnesení č.28/II - XII/2018 
 
8. Návrh měsíčních odměn zastupitelů, kteří vykonávají funkce předsedů a členů  
    osadních výborů a komisí  
    Po zprávě Jana Procházky- místostarosty  bylo přijato.  (14 pro , 0 proti, 1 se zdržel) 

Usnesení č.29/II - XII/2018 
 

9. Návrh na dary občanům - členům komisí rady a osadních výborů na volební období      
    2018 - 2022   
    Po zprávě Jana Procházky – místostarosty  bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.30/II - XII/2018 
 
10. Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV 
      v roce 2019  
      Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.31/II - XII/2018 

11. Statut finančního výboru Městského obvodu Pardubice IV  
      Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.32/II - XII/2018 
 

12. Statut kontrolního výboru Městského obvodu Pardubice IV  
     Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.33/II - XII/2018 

13. Statut osadních výborů Městského obvodu Pardubice IV 
       Po zprávě starosty bylo přijato.  (15 pro ) 

Usnesení č.34/II - XII/2018 
 



Zápis z II. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV  ze dne 17.12.2018           Strana 3 (celkem 6) 
 
 

 
 
 
 
14. Různé 

• Zvážit možnost zveřejňování návrhů usnesení na Webových stránkách MO 
Pardubice IV 

• Dne 16.1. 2019 v 17.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV se bude konat 
schůzka předsedů osadních výborů  

• Byla představena vizualizace revitalizace areálu „ Tesla Kyjevská“ 
 

 
15. Závěr 

                                                                    

 

 

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                             starosta 

 

 

 
Ověřitel:                                                                    Mgr. Bc. Karel Žemlička                                                                              

                                                                                                   dne 19.12.2018                                                                                                                               

                                         

 

 
                                                                                   František Hlubocký                                                                                            
                                                                                   dne 18.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 18.12.2018 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 
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Usnesení 
z II. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice  IV, které se konalo dne  

17.12. 2018 v 17: 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
 

 
Usnesení č.23/II - XII/2018 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV  a Rady MO Pardubice IV za období od 1.11.2018  do 
17.12.2018. 
 

Usnesení č.24/II - XII/2018 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Jednací řád Zastupitelstva MO 
Pardubice IV na období  let 2018 - 2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

 
Usnesení č.25/II - XII/2018 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5 na rok 2018 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 
 

Usnesení č.26/II - XII/2018 
 

1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje návrh rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice IV a návrh rozpočtu Sociálního fondu Městského obvodu Pardubice IV 
na rok 2019 dle předloženého tabulkového návrhu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV svěřuje dle § 102 bod 2 a) zákona o 
obcích Radě Městského obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v 
následujícím rozsahu: 

a. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o přesunech 
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami v rámci 
kapitol a mezi kapitolami do výše 300.000 Kč. Povinností Rady Městského 
obvodu Pardubice IV je podat o těchto přesunech informaci Zastupitelstvu 
Městského obvodu Pardubice IV při nejbližší změně rozpočtu. 

b. Rada Městského obvodu Pardubice IV je oprávněna rozhodovat o provádění 
rozpočtových opatření bez omezení, u účelově přidělených finančních prostředků 
z vyšších veřejných rozpočtů. 

3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby rozpis schváleného 
návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu Sociálního fondu na r. 2019 ve 
smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn 
rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2019 zajistila vedoucí OEVV na 
základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu, kteří budou jmenovitě uvedeni 
v rozpisu rozpočtu. 

4. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí s tím, aby technické přesuny 
v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného 
návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a rovněž technické přesuny v rámci 
jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2019 a upraveného rozpočtu sociálního 
fondu na r. 2019 během roku prováděla vedoucí OEVV na základě požadavků 
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jednotlivých správců rozpočtu. 

5. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí, že v případě neschválení 
rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018, se budou příjmy 
a výdaje realizované Městským obvodem Pardubice IV v období od 1. 1. 2019 do 
schválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2019 chovat jako příjmy a výdaje 
dle rozpočtového provizoria. 

 
 

Usnesení č.27/II - XII/2018 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje  ustanovení  osadních výborů  a 
předsedů osadních výborů  dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
od 1.1.2019.  

 
 

Usnesení č.28/II - XII/2018 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje předloženou 
důvodovou zprávu v návaznosti na nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členům 
zastupitelstev územních samosprávných celků a: 

1) Schvaluje poskytování souhrnných měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva od 1.1.2019 

2) Schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle důvodové 
zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3) Schvaluje paušální náhradu za ztrátu výdělku ve výši 150,-Kč za hodinu 
4) Schvaluje stanovení nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu poskytnout za kalendářní 

měsíc ve výši 300,-Kč. 
 

 
Usnesení č.29/II - XII/2018 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje předloženou 
důvodovou zprávu o návrhu měsíčních odměn zastupitelů, kteří vykonávají funkce předsedů a 
členů osadních výborů a komisí. Dle tohoto návrhu budou odměny vypláceny od 1.1.2019.  
  

 
Usnesení č.30/II - XII/2018 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje  předložený návrh, 
který je v důvodové zprávě a je součástí  tohoto usnesení, na dary občanům – předsedům a 
členům komisí rady a osadních výborů vyplácených od 1.1.2019. 

 
Usnesení č.31/II - XII/2018 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje termíny jednání Rady a 
Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV v roce 2019.  

 
Usnesení č.32/II - XII/2018 

Zastupitelstvo MO Pardubice IV schvaluje Statut finančního výboru MO Pardubice IV, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení,  s platností od 1.1.2019.  
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Usnesení č.33/II - XII/2018 

Zastupitelstvo  MO Pardubice IV schvaluje Statut kontrolního výboru MO Pardubice IV, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení,  s platností od 1.1.2019.  

 
Usnesení č.34/II - XII/2018 

Zastupitelstvo MO Pardubice IV schvaluje Statut osadních výborů MO Pardubice IV, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení,  s platností od 1.1.2019.  
 

 
         

                                                                                       Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                                    starosta 
 
 
 
 
Ověřitel:                                                                    Mgr.Bc. Karel Žemlička                                                                              

                                                                                                     dne 19.12.2018                                                              

                                         
                                                                                   František Hlubocký                                                                                            
                                                                                    dne  18.12.2018  
 
V Pardubicích 18.12.2018 
Zpracovala : Ing. Jana Růžičková 
Celkem 6 stran originálu zápisu 
 
 
 
 


