
15. řádné jednání Zastupitelstva MO Pardubice III dne 21. února 2013 
 

     Statutární město Pardubice  -  Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

Z Á P I S 
z 15. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

 

které se konalo dne 21. února 2013 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni:  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, MUDr. 
Drahomíra Peřinová, Ján Kasič, Libor Hlaváč, MUDr. Miloslav Junek, Mgr. Lukáš 
Těžký, MUDr. Petr Sůva, Ing. Zdeněk Hrdý, Petr Tomášek, Ing. Jiří Moravec 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová, Radka Súkeníková, Ing. Aleš Vavřička  
Veřejnost:  0 
 
 

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 12 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jaroslav Cihlo a 
Mgr. Jiřina Klírová. Písemné připomínky nedošly, zápis z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 15. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Ing. Jaroslava Cihla a Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové 
komise MUDr. Drahomíru Peřinovou a RNDr. Josefa Kubáta. 
 
Usnesení č. Z/166/2013                            (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Moravce  a Libora 
Hlaváče. 
 
Usnesení č. Z/167/2013                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/168/2013                             (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení RNDr. Josef Kubát 
a MUDr. Drahomíra Peřinová. 
 
 
 

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. 
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Usnesení č. Z/169/2013                                    (rozprava: 0; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 

1. Zpráva o činnosti MO Pardubice III za rok 2012 

2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 

3. Hospodaření MO Pardubice III za rok 2012 

4. Schválení účetní závěrky MO Pardubice III za rok 2012 

5. Informativní zpráva o inventarizaci 2012 

6. 1. změna rozpočtu 2013 MO Pardubice III a sociálního fondu 

7. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

8. Informativní zpráva o investičních akcích 

9. Informativní zpráva o osvětlení příjezdové komunikace od Sezemic 

10. Diskuse 

 
 

1. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2012 

 

Usnesení č. Z/170/2013                                    (rozprava: 4; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

 
2. 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Usnesení č. Z/171/2013                                    (rozprava: 2; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí  

výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.  

 

3. 

Informativní zpráva - hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31.12.2012  
 

Usnesení č. Z/172/2013                                    (rozprava: 2; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

4. 
Schválení účetní závěrky M ěstského obvodu Pardubice III k 31.12.2012  

 
Usnesení č. Z/173/2013                                    (rozprava: 1; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III za rok 2012, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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5. 
 

Informativní zpráva o inventarizaci M ěstského obvodu Pardubice III k 31.12.2012  
 

Usnesení č. Z/174/2013                                    (rozprava: 0; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

 
6. 

1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 a sociálního fondu 
 

Usnesení č. Z/175/2013                                    (rozprava: 2; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
37.988 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

b) 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši 
rozpočtu 383 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
V 17:16 hod přivítal na zasedání starosta Městského obvodu Pardubice III Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
vedoucího ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic Ing. Brože. Byly diskutovány současné 
toky finančních prostředků v souladu se Statutem města Pardubic, jejich změny vzhledem ke změně 
zákona o VHP a požadavky na vyrovnání, které vzešly z jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III na prosincovém jednání (usnesení č. Z 165/2012). 
 
 

7.  
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

Usnesení č. Z/176/2013                                    (rozprava: 2; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
 
 

8. 
Informace o investičních akcích 

Usnesení č. Z/177/2013                                    (rozprava: 2; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
 

 
9. 

Informace o osvětlení příjezdové komunikace od Sezemic 

 
Usnesení č. Z/178/2013                                    (rozprava: 7; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
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10. 
Diskuse, závěr 

 
V rámci diskuse 15. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byla řešena 
spokojenost občanů se současným centralizovaným stavebním úřadem. Zastupitelé připomněli absenci 
vyhodnocení efektivity práce a finanční úspory ročního působení jednotného stavebního úřadu města. 
 
Blokové čištění na území města bylo předmětem diskuse opakovaně. RNDr. Josef Kubát podal informaci 
o projednání odložení avizovaného počátku blokového čištění s tím výsledkem, že posunutí doby 
vyklizení parkoviště ze současných 5:00 na pozdější hodinu je reálné jen na velkých parkovištích. 
Přislíbil zároveň bližší informace, kterých konkrétních parkovišť se bude změna v čase vyklízení 
automobilů týkat. 
 
Ing. Jaroslav Cihlo informoval členy zastupitelstva o záměru města vystavět na území města zkušební 
podzemní kontejnery na tříděný odpad. Jedno hnízdo je plánováno zrealizovat na území Městského 
obvodu Pardubice III. Informace o dosavadních zkušenostech, které Ing. Cihlo získal od zástupců města 
Uničov, budou předány členům zastupitelstva v nejbližší době. Podle dostupných informací jsou však 
zkušenosti příznivé a počet hnízd stále roste. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hod. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Přílohy zápisu z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• prezenční listina 15 řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III; 
• příloha k usnesení Z/171/2013 - Výroční zpráva dle zákona 160/1999 Sb.; 
• příloha k usnesení Z/173/2013 - Účetní závěrka Městského obvodu Pardubice III k 31.12.2012; 
• příloha k usnesení Z/175/2013 - 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2013  

a sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III roku 2013. 
 
 
 
 
 
 

                                 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:  24. února 2013 
 
 

dne  24. února 2013 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.  
V Pardubicích dne 21.února 2013  
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 
 

 


