
Městský obvod Pardubice II 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 

 
 

ZÁPIS     
z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 

které se konalo dne 25. 6. 2014 v 18.00 hod., 
v salónku Restaurace Na Palubě, J. Tomana 277, Pardubice 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Jaroslava Horáková, PaedDr. Jan Mazuch, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav 
Šimko, Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová, Václav Vinař, Ing. Zdenek Křišťál, Leoš Malina,Dis., Milan 
Drahoš, Ing. Pavol Škuliga /od 18:10 hodin/  
 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
Omluveni:  Mgr. Radoslava Žaludová, Ing. Martin Mojžíš, Richard Urban 

 

 
Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání ZMO 
je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a 
návrhovou komisi.  

 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš 
 
Pracovní předsednictvo: Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Marta Vitochová 
                                                         pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrhová komise:  Jaroslava Horáková, Leoš Malina, Dis. 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

Zapisovatelka:                Tereza Mokrejšová 

 
 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2013 
3. Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2014 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II  
    pro volební období 2014 - 2018 
6. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Hlasováno o předloženém návrhu 
programu: 
Výsledek hlasování :                                                               Pro 11   proti 0  zdržel se 0. 
 



1. Zpráva starosty 
Starosta přednesl svoji zprávu, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 106 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a rady 
městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Výsledek hlasování :                                                               Pro 12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2013 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 107 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo materiály závěrečného účtu hospodaření 
MO Pardubice II za rok 2013 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení  
a souhlasí s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice II v roce 2013 bez výhrad 
Výsledek hlasování :                                                               Pro 11   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Čerpání rozpočtu k 31. 5. 2014 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 108 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu 
k 31. 5. 2014 v rozsahu přílohy tohoto usnesení.  
Výsledek hlasování :                                                               Pro 12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 109 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 
2 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování :                                                               Pro 12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II  
    pro volební období 2014 - 2018 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 110 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II stanovuje 15 členů Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II na volební období 2014 – 2018. 
Výsledek hlasování :                                                               Pro 12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi a hned se do diskuse přihlásil. Na minulém jednání zastupitelstva městského 
obvodu byl vznesen dotaz k uvažované bytové zástavbě   v lokalitě mezi Labem a Bajkalem. K této 
problematice zaslal starosta členům zastupitelstva materiál – výstup z  workshopů k novému návrhu 
územního plánu města. Byla otevřena diskuse, přihlásil se Ing. Vávra, byla vedena krátká diskuse. 
Starosta podal návrh na usnesení k této problematice návrhové komisi. Hlasováno o návrhu: 



Usnesení č. 111 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s tím, aby v návrhu nového územního plánu 
bylo jako zastavitelné území lokalita podél Hradecké ulice mezi Labem a Bajkalem z důvodu 
zachování rekreační zóny pro občany Pardubic. 
Výsledek hlasování :                                                               Pro 12   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Dále v diskusi vystoupil zastupitel p. Václav Vinař s tím, že městským obvodem zorganizovaný PC kurz 
pro seniory byl velice úspěšný a účastníky hodnocený velice kladně. Vznesl dotaz, zda bude v kurzech 
pokračováno, zda se bude opakovat stejný kurz nebo i pro pokročilé, tedy navazující. Starosta 
informoval o tom, že stejný kurz bude pokračovat v termínu září – říjen. O navazujících kurzech není 
uvažováno. Dále se zeptal,  zda se uvažuje nějaká údržba a rekonstrukce ulice Stavbařů. Ing. Řezanina 
/ved. odboru životního prostředí a dopravy/ uvedl, že v r. 2014 bude úprava dětských hřišť, další akce 
budou realizovány dle schválení nového programu rozvoje na další volební období.  
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin.  
Přílohy k usnesení č.: 107, 108, 109 
 
 
 
 
     
 .........…………………………. 
    Jiří Srbek           
               starosta  
 

 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 
 
 
……………………………………………….                                                       ………………………………………………. 
        Mgr. Bc. Radek Hejný                                                                                Milan Drahoš 


