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       Statutární město Pardubice  -  Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

Z Á P I S 
z 11. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

 

které se konalo dne 21. června 2012 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, Mgr. Jiřina Klírová, MUDr. Miloslav 
Junek, Mgr. Lukáš Těžký, Ing. Jiří Moravec, MUDr. Petr Sůva, Ing. Aleš Vavřička 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D., Radka Súkeníková, Petr Tomášek 
Veřejnost:  1  
 

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 10. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jiří Moravec 
a Ján Kasič. Písemné připomínky nedošly, zápis z 10. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 11. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Ing. Aleše Vavřičku a Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové 
komise MUDr. Drahomíru Peřinovou a RNDr. Josefa Kubáta. 
 
 
Usnesení č. Z/124/2012                            (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Aleše Vavřičku a Mgr. 
Jiřinu Klírovou. 
 
 
Usnesení č. Z/125/2012                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
 
Usnesení č. Z/126/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení RNDr. Josef Kubát 
a MUDr. Drahomíra Peřinová. 
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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/127/2012                                    (rozprava: 0; pro 12, proti -, zdrž. -)  
 

1. Závěrečný účet MO Pardubice III za rok 2011 
2. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.5.2012 
3. 2. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2012 
4. Informace o probíhajících stavbách na území MO Pardubice III 
5. Informace o investičních akcích MO Pardubice III 
6. Projednání urbanistického názoru na funkční využití areálu Hůrka 
7. Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 
8. Diskuse 

 
1. 

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2011 
 

Usnesení č. Z/128/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

závěrečný účet Městského úřadu Pardubice III za rok 2011, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, 

2. souhlasí 

s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice III za rok 2011, a to bez výhrad. 
 
 
 

2. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31.5.2012 

 
Usnesení č. Z/129/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 

 
 

3. 
2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2012 

 
Usnesení č. Z/130/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednal předloženou zprávu a  

schvaluje 

2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši rozpočtu 33.291 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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4. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území MO Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/131/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 

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

5. 
Informace o investičních akcích 

 
Usnesení č. Z/132/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
6. 

Projednání urbanistického názoru na využití areálu Hůrka 

 
Usnesení č. Z/133/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

souhlasí 

s funkčním využitím území areálu Hůrka dle urbanistického názoru zpracovaného Odborem hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubic s návrhem na nahrazení ploch pro lehkou výrobu plochami pro 
bydlení dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

7.  
Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 

 
Usnesení č. Z/134/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

zprávu o provedení bezpečnostně-kontrolní akce za účasti Policie ČR, Městské policie Pardubice a 
orgánu sociálně právní ochrany dětí, konané dne 25. května 2012. 

8. 
Diskuse, závěr 

 
V diskusi byl připomenut záměr rozšíření kamerového systému na území obvodu. Při řešení bezpečnosti 
občanů byl zmíněn systém měření rychlosti na území Pardubic. Zastupitelstvo doporučuje technické 
komisi zpracovat přehled úseků vhodných k měření s ohledem ke zkušenostem z minulých akcí. 
 
Po krátké diskusi ohledně přechodu pro chodce u bytových domů Pod Studánkou bylo navrženo usnesení: 
 
Usnesení č. Z/135/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 12 proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

ukládá 

prověřit možnost nasvícení přechodu pro chodce přes silnici I/36 u ulice Pod Studánkou. 

T: 9/2012 
Z: Ing. Tušl 
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Při zhodnocení bezpečnostně-kontrolní akce byl vznesen požadavek, aby jedna z příštích akcí byla 
zaměřena na dodržování zákonů a místních nařízení majiteli psů. 
 
 
 
Přílohy zápisu z 11. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• prezenční listina 11. řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III; 
• příloha k usnesení Z/128/2012 - Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2011; 
• příloha k usnesení Z/130/2012 - 2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2012; 
• příloha k usnesení Z/133/2012 - Urbanistický názor odboru hlavního architekta - území Hůrka. 
 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Aleš Vavřička Mgr. Jiřina Klírová 
 
…………………………………………….………….. 

 
…………………………………………….………….. 

dne: 26. června 2012 
 
 

dne 26. června 2012 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.  
V Pardubicích dne 21. června 2012  
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 
 

 


