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4. řádné jednání ZMO Pardubice III dne 27. ledna 2011 

 

       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

Z Á P I S 
 

ze 4. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
 

které se konalo dne 27. ledna 2011 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni:  Ing. Vítězslav Štěpánek, Petr Tomášek, Bc. Lukáš Těžký, Mgr. Jiřina Klírová, 

MUDr. Drahomíra Peřinová, MUDr. Miloslav Junek, Libor Hlaváč, Ing. Jiří 
Moravec, Ján Kasič, Radka Súkeníková, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jaroslav Cihlo, 
MUDr. Petr Sůva, Ing. Aleš Vavřička 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:      MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D. 
Neomluveni:   - 
Veřejnost: 2 
 

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).  
Dále z prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 14 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 

 
Ověřovateli zápisu 3. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byly Mgr. Jiřina 
Klírová a Radka Súkeníková. Písemné připomínky nedošly, zápis z 3. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu 
schválen. 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ze 4. jednání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice III Ing. Jiřího Moravce a Libora Hlaváče, zapisovatelem Bc. Petru Gadlenovou a členy 
návrhové komise RNDr. Josefa Kubáta a MUDr. Petra Sůvu. 
 
Usnesení č. Z/43/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Moravce             
a Libora Hlaváče. 
 
Usnesení č. Z/44/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/45/2011           (pro 14 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení MUDr. Petr Sůva 
a RNDr. Josef Kubát. 
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Schválení programu jednání 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyl 
vznesen žádný návrh na jeho změnu. 
 
Usnesení č. Z/46/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje program ustavujícího zasedání: 
 

1. Spolupráce s Městskou policií 
2. Plnění rozpočtu roku 2010 
3. Pohledávky k 31. 12. 2010 
4. Informace o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
5. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 
6. Dodatek č. 2 k výchozímu Projektu regenerace panelových sídlišť -Pardubice - sídliště Dubina 
7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5B  
8.  Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 – 2014 
9. Diskuse 

 
1. 

Informativní zpráva o spolupráci s Městskou policií 
 

Ing. Petr Kvaš, ředitel Městské policie Pardubice přijal pozvání na jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III. Informoval zastupitele o členění Pardubic z hlediska jejich činnosti do čtyř 
obvodů, přičemž Městský obvod Pardubice III a IV je územně jedním z obvodů Městské policie. 
Zastupitelé diskutovali o konkrétních problémech obvodu, o záměrech do budoucna. 
MUDr. Sůva poukázal na časté parkování nákladních aut uvnitř sídliště a doporučil dořešit zákaz 
parkování aut nad 2,3 t na území MO Pardubice III. Dále poukázal na nekontrolované kácení v lese 
a doporučil kontroly ze strany Městské policie. 

V 17:30 hod Ing. P. Kvaš odchází z jednání. 
 

Usnesení č. Z/47/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
 

2. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III  

k 31.12.2010 
 

Usnesení č. Z/48/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

 
3. 

Informativní zpráva o inventarizaci pohledávek 
 

Usnesení č. Z/49/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

4. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
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Usnesení č. Z/50/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
 

5. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 

Usnesení č. Z/51/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

stanoví 

a) odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí podle 
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a to poprvé za měsíc leden 2011, 

b) odměny členům výborů a členům komisí, kteří nejsou členové zastupitelstva ve výši 500,- Kč 
za účast na jednání výboru nebo komise. 

 
6. 

Dodatek č. 2 k výchozímu Projektu regenerace panelových sídlišť - Pardubice - sídliště  
Dubina zpracovanému v říjnu 2003 

 
Usnesení č. Z/52/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje 

dodatek č. 2 k výchozímu Projektu regenerace panelových sídlišť – Pardubice – sídliště Dubina 
zpracovanému v říjnu roku 2003. 
 

7. 
Podání žádosti o dotaci z podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 

2011“, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Usnesení č. Z/53/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje a ukládá 

podání žádosti o dotaci ve výši 4 mil. Kč na projekt „Regenerace panelového sídliště Dubina – 
lokalita 5B (ul. Jana Zajíce čp. 959, 960 a 961) prostřednictvím Statutárního města Pardubice z 
podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“.  

Z: Lenka Vacinová 
Termín: únor 2011 

8. 
Návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 - 2014 

 
Usnesení č. Z/54/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 – 2014,  
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2. ukládá 

vyhodnotit plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro 2007 – 2010 za rok 
2010 a předložit na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III dne 21.4.2011 ke 
schválení. 

        Zodpovídá: tajemník úřadu  
        Termín: 21. 4. 2011 

9. 
Diskuse, závěr 

 
Místostarosta Ing. Jaroslav Cihlo hovořil o případném záměru pořádání promenádních koncertů na 
našem obvodě a požádal humanitní komisi, aby tento záměr rozpracovala. 
Starosta podal informaci o plánované těžbě dřeva v roce 2011 ve Studáneckém lese na pravé straně 
asfaltové komunikace vedoucí od Spojilské ulice směrem na Spojil. Veřejnost bude o této akci 
informována prostřednictvím Zpravodaje městského obvodu Pardubice III. 

Dne 26. února 2011 se uskuteční tradiční Masopustní tancovačka, na kterou starosta MO Pardubice 
III srdečně pozval všechny přítomné. 

Starosta informoval zastupitele o záměru pořádání Farmářských trhů, které by se mohly pravidelně 
konat na území MO Pardubice III. Byla doporučena doba prodeje v sobotu od 7:00 do 11:00 hod.  
Zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 
 
Usnesení č. Z/55/2011          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

schvaluje 
 

pořádání Farmářských trhů na území MO Pardubice III. 

 
Přílohy zápisu ze 4. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• presenční listina; 
• etický kodex zastupitele, který byl předán všem zastupitelům; 
• vyžádaná informace o odměňování zaměstnanců úřadu za rok 2010; 
• příloha k usnesení Z/51/2010 - odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů; 
• příloha k usnesení Z/54/2010 - Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 

2011 – 2014. 
 

 
                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

starosta Městského obvodu Pardubice III 
 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Jiří Moravec  Libor Hlaváč 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  
 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu 

V Pardubicích dne 31. ledna 2011 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 

 
dne: ………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 


