
Městský obvod – Statutární město Pardubice 

městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 1. ustavující zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   1. 11. 2018       Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Ing. arch. Jaroslav Menšík 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková  

 

Schválení jednacího řádu ZMO 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s § 96 zákona o obcích 
s c h v a l u j e    
jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 

 

 

Důvodová zpráva: 

Ve smyslu ustanovení § 96 zákona o obcích vydává zastupitelstvo jednací řád, v němž jsou 

stanoveny podrobnosti o jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I. 

Zastupitelstvu je předložen návrh jednacího řádu, podle kterého by se měla řídit všechna 

zasedání zastupitelstva MO Pardubice I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 
Jednací řád ZMO Pardubice I 

 

 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 

městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 1. ustavující zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   1. 11. 2018      Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:    Ing. arch. Jaroslav Menšík 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková  

 

Schválení volebního řádu ZMO 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s c h v a l u j e  

volební řád Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvu je předložen volební řád ke schválení. Návrh vychází ze znění platného 
v předchozím volebním období. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 
Volební řád ZMO Pardubice I 

 

 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 

městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 1. ustavující zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

 

Termín jednání:   1. 11. 2018       Číslo zprávy:   7 

Předkladatel:    Ing. arch. Jaroslav Menšík 

Zpracoval:      Ing. Gabriela Křížková 

 
Zřízení finančního a kontrolního výboru ZMO 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) a § 117 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a)   z ř i z u j e 

finanční výbor a kontrolní výbor, 
b)   s t a n o v u j e 

a) počet členů finančního výboru na x,  (v minulém období 7) 
b) počet členů kontrolního výboru na x  (v minulém období 5) 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) zastupitelstvo zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další 

členy a odvolává je z funkce. Dle ustanovení § 117 odst. 2 zákona zastupitelstvo obce 

zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Počet členů výboru je vždy lichý a je nejméně 

tříčlenný. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta a tajemník. 

 

 

 


