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ZÁPIS 
 

z V. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo 
 dne 24.6. 2019 v 17: 00 hod. v obecním domě v Mněticích 

 
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, MDDr. Michal Pražan, Martin 
Vítek, Miluše Horká 
                   
Ing. Tereza Hybská, vedoucí OIDHS, Mária Stopková, vedoucí OEVV, Ing. Iva Matušková, 
referent sekretariátu, Stanislav Novák, referent OIDHS, Marcela Macounová, referent OEVV 
 
 
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. Josef Bednář 
Hlasování: 13 pro 

Do návrhové komise byli zvoleni: Michal Kreml a MDDr. Michal Pražan 
Hlasování: 13 pro 
 
Ověřovateli zápisu byli pověřeni: 
Jaroslav Mlateček a Ing. Ondřej Pištora 
Hlasování: 13 pro 
 
Zapisovatelkou byla pověřena: 
Ing. Iva Matušková 
 
Starosta vyzval ověřitele zápisu ze IV. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV o sdělení 
výsledku ověření,  byl ověřen bez připomínek. 
Bez rozpravy 
 
17:02 h - přišel Ing. Příhoda 
 
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední 
desce. Navržený program byl schválen v předložené podobě.  
 
Program: 
 

1. Zahájení 

2. Zpráva starosty  

3. Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018 
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           a finanční vypořádání za rok 2018 

4. Návrh rozpočtového opatření č.2 MO Pardubice IV na rok 2019  

5. Návrh na poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace z rozpočtu MO 

Pardubice IV 

6. Návrh smlouvy na mimořádnou individuální dotaci MO Pardubice IV na rok 2019 

7. Nález Kontrolního výboru MO Pardubice IV 

8. Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019-2022 

9. Různé  

10. Závěr 

 

Hlasování: 14 pro 

 
 
1. Zahájení 
     V. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta  
     Ing. Petr Heřmanský. 
 
17:04 h- přišel Mgr. Žemlička 
 
 

2. Zpráva starosty  
 
Starosta Ing. Heřmanský – předkladatel přednesl zprávu o činnosti. 
 
Rozprava: 
 
p. Mlateček – dotaz, proč byl schválen radou sjezd v ulici Za Kopečkem, když jej komise 
neschválila. 
Odpovězeno - šlo o povolený dočasný sjezd,  nebyl důvod nepovolit změnu na trvalý sjezd 
 
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 26.3.2019 do  24.6.2019. 
 
Po ukončení rozpravy byla zpráva starosty vzata na vědomí (15 pro) 
 

Usnesení č.48/V-VI/2019 

   
3. Závěrečný účet – hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018 
     a finanční vypořádání za rok 2018 
 
Předkladatel paní Jitka Severinová 
 
Návrh usnesení:  
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1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Závěrečný účet Městského 
obvodu Pardubice IV za rok 2018, jehož součástí je finanční vypořádání s městem 
Pardubice, roční výkazy za rok 2018 a zpráva Finančního odboru Krajského úřadu 
Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 
2018. 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí bez výhrad s celoročním 
hospodařením Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018 včetně finančního 
vypořádání za rok 2018. 

3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí informaci, že účetní 
závěrku Městského obvodu Pardubice IV sestavenou ke dni 31.12.2018 schválilo 
Zastupitelstvo města Pardubic za město včetně městských obvodů 
 
 

Hlasování (15 pro) 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.49/V-VI/2019 

 
 

4. Návrh rozpočtového opatření č.2 MO Pardubice IV na rok 2019  
         
Předkladatel paní Jitka Severinová 
 
Rozprava: 
Ing. Bednář upozornil na způsob poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace pro TJ 
Pardubičky na rekonstrukci hřiště, není v rámci pravidel poskytování dotací 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 
2 na rok 2019 dle tabulkové části předložené zprávy.  
 
 
Po ukončení rozpravy, hlasování (14 pro, 1 se zdržel- Ing. Bednář) 
 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.50/V-VI/2019 

 
 
5. Návrh na poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace z rozpočtu MO 

Pardubice IV 
 

     Předkladatel Ing. Petr Heřmanský 
 
Rozprava: 

 
Mgr. Haas - informoval o způsobu poskytování individuální dotace, používá se i na radnici 
města 
p. Procházka – objasnil další financování rekonstrukce hřiště (dotace krajského úřadu + naše 
dotace+ vlastní prostředky TJ Pardubičky, z.s.) 
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Mgr. Žemlička - pochválil rekonstrukci hřiště 
 
Ing. Bednář- opětovně upozornil na způsob poskytnutí mimořádné individuální investiční 
dotace pro TJ Pardubičky, z.s. na rekonstrukci hřiště není v rámci pravidel poskytování 
dotací 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo a schvaluje poskytnutí 
mimořádné individuální investiční dotace ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci povrchu 
venkovního asfaltového hřiště TJ Pardubičky, z.s..  

 
Po ukončení rozpravy, hlasování (14 pro, 1 se zdržel- Ing. Bednář) 
 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.51/V-VI/2019 

 

6. Návrh smlouvy na mimořádnou individuální dotaci MO Pardubice IV na rok 2019 
 
Předkladatel Ing. Petr Heřmanský 
 
Rozprava: 
Ing. Bednář - upozornil na neúplné informace v předložené smlouvě 
 
Mgr. Haas- jedná se pouze o návrh smlouvy, tento postup je běžně prováděn i při schvalování 
smluv Zastupitelstvem Města Pardubice, navrhl rozšířit usnesení o úkol starostovi -viz níže 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo a schvaluje návrh smlouvy  
o poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace, na rekonstrukci povrchu hřiště TJ 
Pardubičky, dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV ukládá starostovi Městského obvodu Pardubice 
IV doplnit před uzavřením smlouvy schválený návrh o identifikační údaje druhé strany a 
konkrétní částku dotace a takto doplněnou smlouvu uzavřít 

 
Po ukončení rozpravy, hlasování (15 pro) 
 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.52/V-VI/2019 

 
 

7. Nález Kontrolního výboru MO Pardubice IV 
 

Předkladatel Ing. Josef Bednář 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí přiložené kontrolní zjištění 
kontrolního výboru a ukládá Radě Městského obvodu Pardubice IV zjednat nápravu a předložit 
o tom informaci nejpozději na zářijovém zasedání zastupitelstva v roce 2019. 
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Rozprava: 
 

Mgr. Haas – technická poznámka - v zápisech ze Zastupitelstva MO Pardubice IV na 
webových stránkách MO Pardubice IV jsou z posledního zasedání zveřejněna pouze usnesení 

 
p. Procházka – rada zjedná nápravu vytčených nedostatků 

 
 

Po ukončení rozpravy, hlasování (15 pro) 
 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.53/V-VI/2019 

 

8. Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019 -2022 
 
Předkladatel Ing. Petr Heřmanský 
 
Rozprava: 
 
Mgr. Haas – věcně je již Program rozvoje MO Pardubice IV v pořádku, ale nesouhlasí 
s předloženým řešením vedení JV obchvatu.. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s programem rozvoje a 
schvaluje Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019 – 2022. 
 
 
Po ukončení rozpravy, hlasování (14 pro, 1 se zdržel- Mgr. Haas) 
 
Návrh usnesení byl přijat. 

Usnesení č.54/V-VI/2019 

 
9. Různé 
 
Rozprava: 
     
Starosta Ing. Heřmanský informoval o nutnosti vyjádřit se k připravovaným změnám ve 
Statutu města Pardubice, podklady budou zastupitelům zaslány s tímto zápisem, termín 
vyjádření do 25.8.2019, pak budou připomínky projednány Radou MO Pardubice IV a 
následně na zářijovém zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV. Připomínky musí být 
předloženy Magistrátu města Pardubice do 30.9.2019 
 
Mgr. Žemlička- jak se orientovat ve změnách statutu? 
Mgr. Haas- 
- kompetence MO – v příloze, změny statutu jsou uvedeny, není potřeba pracně vyhledávat 
-vyzdvihl využití pravomocí MO v rámci statutu- viz Ostřešanská spojka 
-informoval o jednání - lokalita „Červeňák“-  zástupci OMI(MmP),MO Pardubice IV –
vytipování kritických míst a jejich uzavření z důvodu bezpečnosti 
- výstavba parkovacího domu v nemocnici - kde bude dočasné parkoviště? 
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odpověď - Rada MO souhlasila s projektovou dokumentací a požaduje vyřešení parkování 
mimo místní komunikace v Pardubičkách. 
 
Ing. Příhoda- sekání v neděli- řešit v rámci statutu- neřeší statut, řeší veřejná vyhláška města  
 
Ing. Bednář – město zřejmě nebude řešit ve vyhlášce okrajové části města 
 
Mgr. Žemlička – upozornil na seč trávy- méně sekat louky, častější seč před rodinnými domy 
 
paní Horká – požadavek zrušit v územním plánu (dále ÚP) výstavbu čtyřpatrových domů 
 
Mgr. Haas – připomínky byly podány v 6/2018, pro velký rozsah budou zapracovávány až do 
jara /2020, pak bude předložen ÚP k připomínkování 
 
Ing. Příhoda potvrdil předání připomínek MO k ÚP 
 
Ing. Heřmanský - též potvrdil, že byly dány připomínky k ÚP jak k výškám nové výstavby, tak 
požadavek zavedení možnosti výstavby domů v druhé řadě. 
 
 
10. Závěr 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a pozval je na VI. řádné zasedání Zastupitelstva 
MO Pardubice IV, které se bude konat 23. 9. 2019.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:20 hod. 
                                                                    

 

 

                                                                                  Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                             starosta 

 

 
Ověřitel:                             Jaroslav Mlateček           dne:  28.6.2019 
                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       
             Ing. Ondřej Pištora                  dne:  27.6.2019   
 
 
 
 
V Pardubicích 27.6.2019 
Zpracovala : Ing. Iva Matušková 
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Usnesení 

z V. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice IV, které se konalo 
dne 24. 6. 2019 v 17: 00 hod. v obecním domě v Mněticích 

 

 

Usnesení č.48/V-VI/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 26.3.2019 do 24.6.2019. 
 
 

Usnesení č.49/V-VI/2019 

1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV schvaluje Závěrečný účet Městského 
obvodu Pardubice IV za rok 2018, jehož součástí je finanční vypořádání s městem 
Pardubice, roční výkazy za rok 2018 a zpráva Finančního odboru Krajského úřadu 
Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 
2018. 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV souhlasí bez výhrad s celoročním 
hospodařením Městského obvodu Pardubice IV za rok 2018 včetně finančního vypořádání 
za rok 2018. 

3. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí informaci, že účetní závěrku 
Městského obvodu Pardubice IV sestavenou ke dni 31.12.2018 schválilo Zastupitelstvo 
města Pardubic za město včetně městských obvodů 

 

Usnesení č.50/V - VI/2019 

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

Usnesení č.51/V-VI/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo a schvaluje poskytnutí 
mimořádné individuální investiční dotace ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci povrchu 
venkovního asfaltového hřiště TJ Pardubičky, z.s..  
 
 

Usnesení č.52/V - VI/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo a schvaluje návrh smlouvy  
o poskytnutí mimořádné individuální investiční dotace, na rekonstrukci povrchu hřiště TJ 
Pardubičky, dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV ukládá starostovi Městského obvodu Pardubice 
IV doplnit před uzavřením smlouvy schválený návrh o identifikační údaje druhé strany a 
konkrétní částku dotace a takto doplněnou smlouvu uzavřít 
 



Zápis z V. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV ze dne 24.6.2019             Strana 8 (celkem 8) 
 

Usnesení č.53/V - VI/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV bere na vědomí přiložené kontrolní zjištění 
kontrolního výboru a ukládá Radě Městského obvodu Pardubice IV zjednat nápravu a předložit 
o tom informaci nejpozději na zářijovém zasedání zastupitelstva v roce 2019. 
 

 

Usnesení č.54/V - VI/2019 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s programem rozvoje a schvaluje 
Program rozvoje Městského obvodu Pardubice IV na období 2019 – 2022. 
 
 

 

                                                                                       Ing. Petr Heřmanský 

                                                                                                    starosta 

 

 

 

Ověřitel:                                                               Jaroslav Mlateček  
   
                                                                                                    dne:   28.6.2019                                                                                                                               

                                         

 

 
                                                                                  Ing. Ondřej Pištora  
                                                                                  

 dne:  27.6.2019  
 
 
 
 

 

V Pardubicích 27.6.2019 
Zpracovala : Ing. Iva Matušková 
 


