
11. ZMO Pardubice III - 22. 5. 2008 

       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                  zastoupený starostou Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 
  
  

Z Á P I S 
 

z 11. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. května 2008 od 17:00 hod 

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

Vítězslav Štěpánek, Otomar Gruntorád, Ján Kasič, Josef Kubát, Jan Linhart, 
Marie Brabcová, Aleš Vavřička,  Pavel Vojtěch, Ivana Nejedlá, Jiřina Klírová, 
Andrea Klírová, Petr Sůva, Jaroslav Žítek 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Kateřina Kovářová 

Omluveni:      Markéta Tauberová, Jaroslav Cihlo 
__________________________________________________       ______________________ 

  
J e d n á n í 

   
Jednání zahájil Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III. Úvodem přivítal 
všechny přítomné, při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Byla tedy splněna 
podmínka ustanovení § 92 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů.  
  
  

  
  

Jmenování ověřitelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise  
(pro 13, proti -, zdrž. -) 

  
Ověřiteli zápisu 10. jednání ZMO III  byli jmenováni:       
 Jiřina  K l í r o v á 
Markéta  T a u b e r o v á 

Písemné připomínky nedošly, zápis z  10. mimořádného jednání ZMO byl na základě vyjádření 
ověřitelů zápisu  schválen. 
  
  
Zapisovatelkou  11. jednání ZMO Pardubice III byla jmenována                                    
Petra  G a d l e n o v á. 
  
  
Návrhová komise  11. jednání ZMO Pce III  byla navržena a schválena v tomto 
složení:                      
Andrea  K l í r o v á 
Ivana  N e j e d l á 



  
  
  
Ověřiteli zápisu 11. jednání ZMO III  byli jmenováni                               
 Pavel  V o j t ě c h 
Aleš  V a v ř i č k a 
___________________________________________________________________________

___ 
I.  
  

Program  11. řádného jednání byl schválen takto:                           (pro 13, proti -, zdrž. -) 
  
  

1. Návrh závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2007 
2. 3. rozpočtová změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 
3. 1. rozp. změna soc. fondu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 
4. Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III za  ¼  roku 2008 
5. Revokace usnesení 55 Z ze dne 20.3.2008 a návrh nového usnesení 
6. Pohledávky - informace 
7. Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 
8. Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského Pardubice III  
9. Informace o zahájení akce „ Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina 5 C“ 
10. Informace – personální změny na Úřadu městského obvodu Pardubice III  
11. Informace – benchmarking  
12 Informace – činnost Městského obvodu Pardubice III a jeho orgánů v roce 2007 

13. Žádost občanů Městského obvodu Pardubice III o projednání návrhu k privatizaci 
bytového domu čp. 418 v ulici Na Drážce, Pardubice   

14. Vyjádření k návrhu IX. Změny územního plánu města Pardubice 
15. Diskuse 

  
  
  
___________________________________________________________________________

___ 
  
  
II. 

   P r o g r a m 
  
  

___________________________________________________________________________
___ 

  
  

1.  
Návrh závěrečného účtu  
Městského obvodu Pardubice III za rok 2007 
  
Usnesení 57 Z/2008 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  schvaluje závěrečný účet Městského obvodu 
Pardubice III za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to BEZ VÝHRAD, dle příloh 
      č. 1 – 5, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
___________________________________________________________________________

___ 



2. 
3. změna rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 

  
Usnesení 58 Z/2008                                                                                          (pro 13, proti -, 
zdrž) 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 3. změny rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 : 

a)      ve zdrojové části příjem transferu 510 tis. Kč od města Pardubice na položku „DPH 
– ostatní transfery na konkrétní akce z rozpočtu města“, zapojení finančních 
prostředků z roku 2007 ve výši 7 492 tis. Kč na položku „zapojení finančních 
prostředků z minulých let“ , finanční vypořádání -5 438 tis. Kč na položku „finanční 
vypořádání s MmP“ 

b)      ve výdajové části zapojení prostředků 550 tis. Kč na položku ostatní provozní 
výdaje do dopravy celkem a  50 tis. Kč na položku provoz městské knihovny 

c)      navedení přebytku  1 964 tis. Kč do rezervy rozpočtu.  
___________________________________________________________________________

___ 
3. 

1. změna rozpočtu sociálního fondu  Městského obvodu Pardubice III pro rok 2008 
Usnesení 59 Z/2008                                                                                          (pro 13, proti -, 
zdrž) 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje navrhované rozpočtové změny 
sociálního fondu v rámci 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice 
III pro rok  2008 – zapojení finančních prostředků roku 2007 ve výši 65 tis. Kč na straně 
příjmů do očekávaný zůstatek SF z r. 2007, na straně výdajů do položky příspěvek na služby. 
___________________________________________________________________________

___ 
  

4. 
Informativní zpráva o pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice  III  

k 31.3.2008 
  

Vedoucí odboru ekonomického a sociálního Irena Štěpánková byla vyzvána, aby podala 
zprávu o průběžném čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III za první čtvrtletí. 
___________________________________________________________________________

___ 
  

5. 
Revokace usnesení 55 Z/2008 ze dne 20.3.2008 a návrh nového usnesení 

  
Usnesení 60 Z/2008                                                                                          (pro 13, proti -, 
zdrž) 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III: 
a) revokuje usnesení 55 Z/2008 ze dne 20.3.2008,  
b) nahrazuje jej novým usnesením:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III ukládá správci daného místního poplatku 
doručit nejpozději do 30.6.2008 výzvu všem dlužníkům obvodu za poplatky ze psů a 
poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 



odstraňování komunálních odpadů z let 2002 a 2003 k zaplacení nedoplatků z poplatku 
dle již zaslaného platebního výměru, popř. platebního výměru s navýšením. 

                                                                                              Termín: 30. 6. 2008 
Zodpovídá: tajemník 

___________________________________________________________________________
___ 

  
6. 

Informace o stavu vymáhání  pohledávek místních poplatků ze psů  
a poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
  

Vedoucí odboru ekonomického a sociálního seznámila zastupitele o stavu vymáhání 
pohledávek a nastínila záměr odboru ve smyslu procedury vymáhání až do konce roku 2008. 

 
7. 

Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času 
Usnesení 61 Z/2008                                                                                          (pro 13, proti -, 
zdrž) 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III:  

a)      souhlasí s poskytnutím dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro  
      KD Dubina  23/2008 „Studánecké posvícení“ ve výši 45.000,- Kč 
                           24/2008 „Dětský den – kdo si hraje nezlobí“ ve výši 20.000,- Kč 
                           25/2008 „Slet čarodejnic“ ve výši 30.000,- Kč 
b) ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí výše uvedených dotací s KD Dubina. 

  
                                                                                              Termín: 6/2008 

                                                                                              Zodpovídá: Irena Štěpánková 
___________________________________________________________________________

___ 
  
8. 

 Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu  
Městského obvodu Pardubice III 

  
  

Zprávu podala Ing. Monika Šimůnková (referent odboru dopravy a životního prostředí – 
jednalo se zejména o akce: 

�      Oprava chodníků ze zámkové dlažby u objektu Lékárny a Laserového centra v ulici 
Dašická 

�      Pohádková cesta – instalace dřevěných pohádkových postaviček 
�      Realizace dětského hřiště s dětskou herní sestavou „Věžička“ navrženou podle 

dominanty města – Zelené brány, která bude umístěna v ulici Na Drážce ve 
vnitrobloku za bytovými domy čp. 1564 a čp. 1561-1563  

�      Stavební úpravy stávajícího propojení centra sídliště a Lesoparku Dubina 
�      REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 5B – 

vnitroblok bytových domů ul. Jana Zajíce čp. 959, čp. 960, čp. 961 
�      REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 5A-S3 – za 

bytovým domem čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka 



�      REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 5A-S4 – za 
bytovým domem čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála 

Dále Monika Šimůnková informovala členy Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III o 
výstavbě stezky pro cyklisty vedoucí podél silnice I/36 od nové kruhové křižovatky ulic Na 
Drážce a Husova k objektu společnosti Služby města Pardubic a.s. 
___________________________________________________________________________

___ 
  

9. 
Informace o zahájení akce „Regenerace panelového sídliště Dubina 5C“ 

  
Informativní zpráva 
___________________________________________________________________________

___ 
  

10. 
Informace: personální změny na Úřadu městského obvodu Pardubice III k 1.5.2008 

  
Informativní zpráva 
___________________________________________________________________________

___ 
  

11. 
Informace: benchmarking 

  
Informativní zpráva 

___________________________________________________________________________
___ 

  
12. 

Informace: Činnost Městského obvodu Pardubice III a jeho orgánů v roce 2007 
  

Informativní zprávu přednesla Kateřina Kovářová. V rozpravě zastupitel Jan Linhart požádal 
odbor životního prostředí a dopravy, aby k příštímu jednání zastupitelstva přednesl 
informativní zprávu o stavu výsadeb, uhynulých nově vysázených stromů a navrhovaném 
řešení náhradních výsadeb na území obvodu. 
___________________________________________________________________________

___ 
  

13. 
Žádost o projednání návrhu občanů Městského obvodu Pardubice III k privatizaci 

domu čp. 418 v ulici Na Drážce 
  

Usnesení 62 Z/2008                                                                                          (pro 13, proti -, 
zdrž) 
  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III: 

a)      bere na vědomí žádost občanů Městského obvodu Pardubice III o projednání návrhu 
k privatizaci bytového domu Na Drážce čp. 418, Pardubice, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení,   

b)      sděluje, že k posuzování ceny čtverečního metru privatizovaného bytu není Městský 
obvod Pardubice III a jeho orgány kompetentní.  



___________________________________________________________________________
___ 

  

14. 
Vyjádření k „Návrhu IX. změny územního plánu města Pardubice“ 

  
Usnesení 63 Z/2008                                                                                          (pro 13, proti -, 
zdrž) 
  
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III nemá žádné námitky či připomínky k návrhu 
IX. změny územního plánu města Pardubice. 

  
___________________________________________________________________________

___ 
  

15. 
D I S K U S E 

  
�      člen Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III pan Jaroslav Žítek požádal o 

informaci ohledně prodeje pozemku u Základní školy Studánka. Ivana Nejedlá 
(ředitelka Základní školy Studánka) podala všem vysvětlující informace o současném 
stavu. 

�      Starosta Městského obvodu Pardubice III informoval zastupitele ohledně linky č. 1  
       (o jejích stanovištích a jízdním řádu, který bude platný od 1.9.2008). 

�      Občanka Městského obvodu Pardubice III Zdeňka Diblíková přednesla problematiku 
v ulici Bartoňova. Starosta Městského obvodu Pardubice III vysvětlil postup 
v uvedené věci a záměry Městského obvodu Pardubice III v jednotlivých etapách 
řešení. 

___________________________________________________________________________
___ 

  
Přílohy zápisu z 11. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
  

1.      Příloha k usnesení 57 Z/2008 - Návrh závěrečného účtu Městského obvodu 
Pardubice III za rok 2007 
a)          Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2007 
b)          Plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 2007 
c)          Zpráva č. 114/d a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 Městského 

obvodu Pardubice III 
d)          Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2007 
e)          Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31.12.2007 

2.      Příloha k usnesení č. 62 Z/2008 - Žádost občanů o projednání návrhu k privatizaci 
bytového domu Na Drážce čp. 418, Pardubice 

  
  

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III  

  
Zpracovala: Petra Gadlenová, kancelář starosty MO Pardubice III 


