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       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   
 
 

Z Á P I S 
 

z 20. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. září 2009 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III. 
 
Přítomni:       členové Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

Jaroslav Cihlo, Jiřina Klírová, Otomar Gruntorád, Josef Kubát, Ivana Nejedlá, Ján 
Kasič, Andrea Klírová, Jan Linhart, Marie Brabcová, Jaroslav Žítek 
 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Ludmila Knotková 
 

Omluveni: Vítězslav Štěpánek, Markéta Tauberová, Petr Sůva, Aleš Vavřička, Pavel Vojtěch 
__________________________________________________       ______________________ 

 
 

J e d n á n í 
 

 

Jednání vedl místostarosta Městského obvodu Pardubice III p. Ing. Jaroslav Cihlo. 
 
Jmenování ověřitelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise                  (pro 10, proti -, zdrž -) 

 
Ověřiteli  zápisu 19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni:  
Pavel  V o j t ě c h 
Otomar  G r u n t o r á d  
Písemné připomínky nedošly, zápis ze 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III  byl na základě vyjádření ověřitelů zápisu schválen. 
 
Zapisovatelkou 20. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byla jmenována: Petra 
G a d l e n o v á. 
 
Návrhová komise  20. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byla navržena a 
schválena v tomto složení:   
Jaroslav  Ž í t e k 
Ján  K a s i č  
 
Ověřiteli  zápisu 20. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni: 
Ivana N e j e d l á 
Jiřina  K l í r o v á   
 _____________________________________________________________________________ 
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I. 
 

Program  20. řádného jednání byl schválen takto:                 (pro 10, proti -, zdrž.-) 
 

1. Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
2. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Pardubice III 
3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k  
4. Informace - 4 a 5 změna rozpočtu MO Pardubice III na rok 2009 
5. 6 změna rozpočtu MO Pardubice III na rok 2009 
6. Návrh rozpočtu MO Pardubice III na rok 2010 
7. Kulturní akce MO Pardubice III pro rok 2010 
8. Informativní zpráva - Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice III 
9. Diskuse 

 
______________________________________________________________________________ 

 
II. 

   P r o g r a m 
 

 
1.  

Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
 
Usnesení Z 108/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. 

Kontrola pln ění usnesení ZMO III k 16. 10. 2009 
 
Usnesení Z 109/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
 
schvaluje  
a) vyřadit z evidence usnesení číslo: 

 
R/389/2008 R/523/2009 R/553/2009 
R/473/2009 R/529/2009 R/556/2009 
R/475/2009 R/536/2009 R/557/2009 
R/476/2009 R/537/2009 R/561/2009 
R/493/2009 R/533/2009  
R/494/2009 R/538/2009  
R/500/2009 R/540/2009 Z/75/2008 
R/517/2009 R/544/2009 Z/80/2009 
R/520/2009 R/552/2009 Z/107/2009 
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b) ponechat v evidenci usnesení číslo: 
  

33 Z/2007   
65 Z/2008   

103 Z/2009   
  

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III  

k 30.11.2009 
 

Usnesení Z 110/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

b e r e  n a  vě d o m í    

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30.11.2009, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení. 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informace o 4. a 5. změně rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení Z 111/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

b e r e  n a  vě d o m í    

informaci o 4. a 5. změně rozpočtu 2009 MO Pardubice III v celkové výši rozpočtu       40.443 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________ 
 

5. 
6. změna rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení Z 112/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

návrh 6. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové výši rozpočtu 
40.523 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

______________________________________________________________________________ 
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6. 
Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2010 

 
Usnesení Z 113/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

schvaluje  

a) návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši rozpočtu 30.748 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto unesení, 

b) návrh rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 
rozpočtu 490 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto unesení,  

c) rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2014 tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení. 

______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2010 

 
Usnesení Z 114/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

schvaluje 

uskutečnit jako kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 „Masopustní 
tancovačka“ (termín 13.2.2010), „Slet čarodějnic“ (termín 30.4.2010), „Dětský den“ (termín 
bude upřesněn), „Studánecké posvícení“ (termín bude upřesněn), „Strašidelná stezka“ (termín 
bude upřesněn),  „Vánoční zpívání“ (předpokládaný termín 23.12.2010),  „soutěž rozkvetlá 
okna“. Akce budou připraveny ve spolupráci s KC Pardubice a místními základními školami.  

___________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva - Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu M ěstského 

obvodu Pardubice III 
 
 
Usnesení Z 115/2009:                              (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a bere ji na 
vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 
 

10. 
Diskuse 
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V diskusi projednávali členové zastupitelstva investiční záměr firmy EUBE na území areálu 
Hůrka a s ohledem na stávající vývoj v této věci se usnesli na následujícím: 
 
Usnesení Z 116/2009:                                      (pro 9, proti -, zdrž 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

ukládá  

starostovi Vítězslavu Štěpánkovi iniciovat jednání o prodeji areálu na Hůrkách jako celku při 
zachování původního investičního záměru. 

          Termín: 31.1.2010 
          Zodpovídá: starosta 

 
Dalším příspěvkem do diskuse bylo téma činnost Městské policie. Jaroslav Žítek vystoupil 
s návrhem, aby obvod vytipoval problematické lokality, které by Městská policie častěji 
kontrolovala. Zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 
 
Usnesení Z 117/2009:                                      (pro 10, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo MO Pardubice III  

ukládá  

starostovi MO Pardubice III, aby  
a) požádal Městskou polici o zvýšený dohled nad lokalitou příměstského lesa, 
b) pozval ředitel MP Ing. Kvaše na jednání Zastupitelstva MO Pardubice dne 4.3.2010. 
 
Místostarosta Jaroslav Cihlo poděkoval přítomným za spolupráci v uplynulém roce. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
                            Ing. Jaroslav Cihlo 

místostarosta Městského obvodu Pardubice III 
 

 
 
O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Jiřina K l í r o v á Ivana  N e j e d l á 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 

 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                          Jména jsou uváděna bez titulů                                       
 
Zpracovala: Petra Gadlenová, kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III 


