
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

Usnesení 
 

 

z 16. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 25. září 2019 v salonku DK Dukla 

 

 

Přítomni: Jiří Rejda, DiS., Bc. Jan Nadrchal, Ing. Jiří Janoš, Ing. Milan Randák, Evžen 

Erban. 

 

Omluven:  

 

Program: 

 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

IV. Různé 

V. Závěr 

 

 

I. 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Ing. Milan Randák a Evžen Erban. 

 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Šimková. 

 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

1. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

2. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2019 

3. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

4. Informace o schválení účetní závěrky za r. 2018 sestavené k 31. 12. 2018 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

1. 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 (usnesení č. 80/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, 

kterou se vydává Statut města Pardubic v předloženém rozsahu a doporučuje Zastupitelstvu 

městského obvodu Pardubice V schválit její znění s těmito připomínkami: 



a) nesouhlasí s úpravou čl. 23 odst. 2, kde požaduje ponechat lhůtu 30 dnů, 

b) nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 24 odst. 2 a požaduje ponechat znění tohoto článku 

v původním znění, 

c) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v příloze č. 1, požaduje 

tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící v pasportu zeleně 

do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních prostředků, 

d) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 

vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

e) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod 

v původním znění, 

f) nesouhlasí s navrhovanou úpravou čl. 25 odst. 9 a požaduje ponechat tento článek v 

původním znění, 

g) navrhuje v čl. 15 odst. 2 písm. g) na konci věty za čárkou doplnit „v souladu se zvláštním 

právním předpisem“ a do poznámky pod čarou přidat odkaz na zákon č. 312/2002 Sb. o 

úřednících územních samosprávných celků, 

h) navrhuje v čl. 15 odst. 2 vypustit písmeno j), 

i) navrhuje nový text čl. 20 odst. 4 a to: „Primátor svolává ke koordinaci výkonu 

samostatné působnosti ve městě jednání se starosty městských obvodů dle potřeby nebo 

na základě požadavků starostů městských obvodů.“, 

j) navrhuje v čl. 21 odst. 1 opravit překlep ve druhém slově – Pardubice, 

k) navrhuje v čl. 25 na konci odst. 4 text „schválí zastupitelstvo městského obvodu“ nahradit 

textem „schválí rada městského obvodu“, 

l) navrhuje v čl. 25 odst. 13 v textu opravit číslici 26 odst. 1 na „25 odst. 1“, 

m) navrhuje v příloze č. 1 odst. 7 písm. b) vložit do odst. 1 jako písm. g) a dosavadní písm. 

g) v odst. 1 přejmenovat na písm. h), 

n) navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 7 písm. i), 

o) navrhuje v příloze č. 1 vypustit odst. 8 písm. g), 

p) navrhuje v příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě záměru 

města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má městský obvod, do 

jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“, 

q) navrhuje v příloze č. 1 do bodu 7 doplnit nová písmena: 

xx) vyjadřují se k optimalizaci sítě škol a školských zařízení na území svého obvodu, 

zejm. s ohledem na zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky, 

xx) projednávají s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení na svém 

území a s příslušnými pracovníky magistrátu: 

- koncepci rozvoje, 

- požadavky na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně 

vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 

xx) pořádají kulturní, sportovní, vzdělávací, výchovné a společenské akce na základě 

rozhodnutí orgánů městského obvodu, 

xx) zajišťují prezentaci městského obvodu prostřednictvím vydávání zpravodaje či jiné 

obdobné tiskoviny. 

r) navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce, 

s) k ostatním navrhovaným úpravám nemá připomínek. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0  

 

2. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2019 

(usnesení č. 81/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 



Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k 31. 8. 2019 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 

(usnesení č. 82/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 3. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 3. změny 

rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

4. 

Informace o schválení účetní závěrky za r. 2018 sestavené k 31. 12. 2018 

(usnesení č. 83/2019 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

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

Pardubic schválilo na svém jednání dne 20. 6. 2019 účetní závěrku statutárního města 

Pardubic za rok 2018 včetně městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2018. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

 

Pardubice 25. 9. 2019 

 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                             Ing. Milan Randák             Evžen Erban  

 

 

 

                          ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


