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Z Á P I S 
z 6.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 23. září 2019 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavlína Černíková, Ing. Martin Kolovratník, Jan Končinský, 
Mgr. Monika Kopecká, Ing. Jan Linhart, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Simona Machačová, 
Jolana Štěpánková, Mgr. Petr Tomášek, Ph.D., Ing. Alena Suková, tajemník Úřadu 
městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:    Mgr. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, Pavel Kožíšek, Pavel Vojtěch 
Neomluveni:   - 
Veřejnost:  - 

Zahájení 

Řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 17:00 hodin starostou Městského obvodu Pardubice III panem Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem (dále jen 
předsedající). Dle prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 11 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 5. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Jolana Štěpánková a Ing. Alena Suková. Písemné připomínky nedošly, zápis z 5. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 6. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Mgr. 
Petra Tomáška, Ph.D., Jana Končinského, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise 
Pavlínu Černíkovou, Ing. Vlastislava Máchu. 
 

Usnesení č. Z/78/2019                                                        (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Mgr. Petra Tomáška, Ph.D., Jana 
Končinského. 
 

Usnesení č. Z/79/2019                                                      (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/80/2019                                             (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Vlastislav Mácha, 
Pavlína Černíková. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/81/2019                                           (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Zpráva z bezpečnostně kontrolní akce srpen 2019 

2. Rozbor hospodaření MO Pardubice III za první polovinu roku 2019 

3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 8. 2019 

4. 3. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2019 

5. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

6. Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice III 

7. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení RMO a ZMO 

8. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic 

9. Diskuse 
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1. 
Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 

 
Usnesení č. Z/82/2019                                     (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

zprávu o provedení bezpečnostně-kontrolní akce za účasti Policie ČR, Obvodní oddělení Pardubice III a 
Městské policie Pardubice, konané dne 30. 8. 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2019 

 
Usnesení č. Z/83/2019                                     (rozprava 3; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2019, který je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně tabulkové části. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2019 

 
Usnesení č. Z/84/2019                                     (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2019. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 
Usnesení č. Z/85/2019                                     (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši rozpočtu 46.163,1 tis. Kč ve 

zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 4/2019, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 
Usnesení č. Z/86/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informativní zprávu o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III. 
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_______________________________________________________________________________________ 

6. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení č. Z/87/2019                                     (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 

Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 16. 9. 2019  
 

Usnesení č. Z/88/2019                                     (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 
1.  schvaluje  

a) vyřadit z evidence usnesení číslo 

R/26/2018    
   

R/41/2019 R/58/2019 R/60/2019 R/76/2019 R/89/2019 R/104/2019 

R/106/2019 R/114/2019 R/115/2019 R/126/2019  
 

b) ponechat v evidenci usnesení číslo 33 Z/2007 a Z/156/2017.  

Rozprava 1:  
Ing. Jan Linhart doporučuje Kontrolnímu výboru, zda by nebylo vhodné vyřadit z evidence usnesení číslo 33 Z/2007 a 
číslo Z/156/2017. Požaduje na dalším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III podat informaci, jak se 
bude s těmito usneseními nakládat. Vzhledem k tomu, že tato usnesení jsou staršího data, je řešením předat přípravu 
dotčených zpráv na jednání ZMO do trvalých úkolů odboru dopravy a životního prostředí.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. 

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

Usnesení č. Z/89/2019                                     (rozprava 5; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou 
se vydává Statut města Pardubic, ve verzi upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 a  

souhlasí s jejím zněním po zapracování následujících připomínek: 

a) 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, 

b) 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), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento bod v původním 
znění, 

d) 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.“, 

e) navrhuje v příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce. 
_______________________________________________________________________________________ 
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9. 
Diskuse, závěr 

 
17:55 před diskusí odešel z jednání Ing. Martin Kolovratník. 
 
Sekretariát rozešle všem členům Humanitní a Bezpečnostní komise rozpis služeb Městské policie Pardubice, 
obvodu 3 na měsíc září 2019. 
 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek zhodnotil poslední konanou akci „Odpoledne pro seniory“, ze dne 11. 9. 2019 
od 14:00 do 18:00 hodin. Vzhledem k tomu, že zájem o tuto akci z řad seniorů upadá a posléze se ji účastní 
spíše děti, dává tímto podnět kulturní a sportovní komisi najít jiný modul akce, případně od ní upustit.  

 
Zasedání bylo ukončeno v 18:10 hodin. 
 
Přílohy zápisu z 6. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2019 vč. tabulkové 
části plnění k 30. 6. 2019 – zdroje a výdaje, soc. fond 

• Tabulková část plnění k 31. 8. 2019 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 3. změny rozpočtu 2019 – zdroje a výdaje 

• Návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve verzi 
upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 - v elektronické podobě 

• Platný Statut města Pardubic - v elektronické podobě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. Jan Končinský 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 25. 9. 2019 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


