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

Z Á P I S 
 

z 13. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 11. září 2008 od 17:00 hod 

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

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

__________________________________________________       ______________________ 
 

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 15 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 15, proti -, zdrž. -) 

 
Ověřiteli zápisu 12. jednání ZMO III  byli jmenováni:  
Otomar  G r u n t o r á d  
Ján  K a s i č 
Písemné připomínky nedošly, zápis z  12. řádného jednání ZMO byl na základě vyjádření ověřitelů 
zápisu  schválen. 
 
Zapisovatelkou  13. jednání ZMO Pardubice III byla jmenována    

 Petra  G a d l e n o v á. 
 
Návrhová komise  13. jednání ZMO Pce III  byla navržena a schválena v tomto složení:   

 Aleš   V a v ř i č k a 
 Ján  K a s i č 
 
Ověřiteli zápisu 13. jednání ZMO III  byli jmenováni    

 Jaroslav  C i h l o 
 Pavel  V o j t ě c h  
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Program  13. řádného jednání byl schválen takto:    (pro 15, proti -, zdrž. -) 
 

1. Informace o akcích MO Pardubice III 
2. Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice III první pololetí roku 2008 
3. 4. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 
4. Informativní zpráva o vymáhání nedoplatků na místních poplatcích 
5. Informace o probíhajících stavbách na území MO Pardubice III 

6. 
Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III 

7. Diskuse 
______________________________________________________________________________ 

 
II. 

   P r o g r a m 
______________________________________________________________________________ 

 

1.  
Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III 
 
______________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu  MO Pardubice III první poloviny roku 2008 

 
Usnesení 66 Z/2008                  (pro 15, proti -, zdrž -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III bere na vědomí vyhodnocení plnění rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III první poloviny roku 2008, které je jako příloha nedílnou 
součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části. 

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
4. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 

 

Usnesení 67 Z/2008                  (pro 15, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 4. změny rozpočtu 2008: 
 

a) snížení dotace na sociální dávky o 2.000 tis. Kč ze státního rozpočtu na položce dotace 
na sociální dávky, které se výdajích  projeví snížením o 2.000 tis. Kč na položce  
sociální dávky 

b) zvýšení ukazatele předpokládané dotace na krajské volby o 100 tis. Kč, a to jak ve 
zdrojové, tak výdajové části rozpočtu 

c) snížení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu o 112  tis. Kč a 
v návaznosti snížení položky oprava a údržba komunikací o 112 tis. Kč 

d) snížení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu o 50  tis. Kč a 
v návaznosti snížení položky péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem o 50 
tis. Kč. 

e) snížení ukazatele transferu z rozpočtu města na státní správu  o 2  tis. Kč a v návaznosti 
zvýšení položky ostatní nedaňové příjmy o 2 tis. Kč 
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f) zvýšení ukazatele výtěžek z provozování VHP o 130 tis. Kč, proti zvýšení o 130 tis. Kč 
výdajové stránky na položce péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem 

g) přesun ve výdajích z položky ostatní výdaje do životního prostředí celkem 300 tis. Kč 
na položku investice do dopravy celkem  

h) přesun 1.764 tis. Kč z rezervy rozpočtu do výše následujících položek (závazných 
ukazatelů) – 150 tis. Kč do položky ostatní provozní náklady související s provozem 
ÚMO, 170 tis. Kč do položky výpočetní technika, 1.300 tis. Kč do položky investice 
do dopravy celkem, 50 tis. Kč do položky provoz městských knihoven, 54 tis. Kč do 
položky mzdy vč. pojištění – knihovny, 40 tis. Kč do položky ostatní provozní výdaje 
na školství, mládež, sport a kultura. 

i) navýšení celého rozpočtu o částku 1.000 tis. Kč. Ve zdrojové části navýšení na 
položkách místní poplatek ze psů o 50 tis. Kč, místní poplatek za užívání veř. 
prostranství o 200 tis. Kč, místní poplatek za provoz výherních hracích automatů o 200 
tis. Kč , výtěžek z provozování VHP o 500 tis. Kč,  a příjmy z úroků na bankovních 
účtech o 50 tis. Kč. Ve výdajové části navýšení na položce ostatní výdaje do životního 
prostředí celkem o 1.000 tis. Kč. 

j) přesun částky 1.000 tis. Kč z péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem do 
položky ostatní výdaje do životního prostředí celkem. 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva o vymáhání nedoplatků na místních poplatcích 

______________________________________________________________________________ 
 

5. 
 Předložení informace o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 

 
Usnesení 68 Z/2008                  (pro 15, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III bere na vědomí informaci stavebního úřadu 
Úřadu městského obvodu Pardubice III o probíhajících stavbách na území Městského obvodu 
Pardubice III. 
______________________________________________________________________________ 

 
6.  

Zásady poskytování cestovních náhrad členům  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 69 Z/2008                  (pro 15, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III: 

a) bere na vědomí směrnici Městského obvodu Pardubice III o cestovních náhradách            
3 – 3/2008 (s účinností od 1. 10. 2008), která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) schvaluje její příslušná ustanovení týkající se členů Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice III jako Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III. 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

7. 
D I S K U S E 

 
• Starosta městského obvodu Pardubice III informoval zastupitele o uvažované změně 

dopravního značení v ulici K Lesu. 
• Starosta informoval o stavbách na území Městského obvodu Pardubice III včetně záměru 

zřídit hernu v bývalém výměníku, který je dnes v soukromém vlastnictví na pozemku 
Města Pardubice. 

• Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III doporučilo projednat v komisi technické 
Rady městského obvodu Pardubice III aktualizaci harmonogramu čištění na území 
Městského obvodu Pardubice III (četnost a lokality čištění). 

• Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III doporučilo, aby komise pro rozvoj Dubiny 
navrhla stručný regulativ při výstavbě nemovitostí, který by byl předán příslušným 
orgánům Magistrátu města Pardubic. 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Jaroslav  C i h l o Pavel  V o j t ě c h 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 

 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                                                                  
V Pardubicích dne 11.9. 2008                                                                   Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Petra Gadlenová, kancelář starosty MO Pardubice III  


