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Z Á P I S 
z 11. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 21. září 2020 od 17:00 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina. 

 

Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavlína Černíková, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Martin Kolovratník, 
Jan Končinský, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jan Linhart, Ing. Simona Machačová, Ing. Vlastislav 
Mácha, Ing. Alena Suková, Jolana Štěpánková, Mgr. Petr Tomášek, Ph.D., Pavel Vojtěch, 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:    Mgr. Monika Kopecká, Pavel Kožíšek 
Neomluveni:   - 
Veřejnost:  -   
 

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). Dle prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 12 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 10. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Pavlína Černíková, Pavel Kožíšek. 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 
Jolanu Štěpánkovou, Mgr. Petra Tomáška, Ph.D., zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové 
komise Ing. Simonu Machačovou, Ing. Alenu Sukovou. 
 

Usnesení č. Z/135/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Jolanu Štěpánkovou, Mgr. Petra 
Tomáška, Ph.D. 
 

Usnesení č. Z/136/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/137/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Simona Machačová, 
Ing. Alena Suková. 
 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/138/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty 

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III 

2. Rozbor hospodaření MO Pardubice III za první pololetí 2020 

3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 8. 2019 

4. 4. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2020 

5. Simulace dopadu poklesu příjmů do rozpočtu MO Pardubice III 

6. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 
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7. Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

8. Diskuse 

_______________________________________________________________________________________ 

 
V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálních informacích: 

• 20. 7. 2020 došlo vlivem povětrnostních podmínek k vyvrácení 48 ks stromů a dalším poškozením. 
U 13 ks stromů došlo k dalším poškozením. Proběhla kontrola stromů a následné odstranění 
vývratů a ulomených větví. Vzniklé škody byly nahlášeny u pojišťovny. V důsledku výše uvedené 
kalamity navýšení prostředků na „Péči o stromy“ je v roce 2020 o 350 tis. Kč. 

• Jsou zavedena nová pravidla pro pořádání „Farmářských trhů“ – jednou povinností je registrace 
prodejce před konáním trhů. Aktuálně je cca 40 prodejců. 

_______________________________________________________________________________________ 

Přichází RNDr. Josef Kubát v 17:05 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 13. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

• Informace o novém pilotním projektu odděleného sběru bioodpadu, který inicioval pan starosta ve 
spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubic a se Službami města Pardubic 
a.s. Cílem projektu je umožnit občanům ze sídlištní zástavby odkládat bioodpad vzniklý 
v domácnostech odděleně od komunálního odpadu, a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na 
skládky. Pro ukládání bioodpadu budou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 l na 
stanovištích ulic: Dašická u čp. 1767, Luďka Matury za čp. 851 – 852, Erno Košťála u čp. 973, 
Bartoňova u čp. 849, Dubové návrší u čp. 748. Leták bude distribuován společně s našim 
zpravodajem a zveřejněn na webových stránkách. 

• Situace s autovraky – prosazení nových pravidel k odstraňování vraků. Je v projednávání změna 
statutu – podnětem je novela zákona o pozemních komunikacích a jde o rozšíření kompetencí 
městských obvodů v samostatné působnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství – realizace 
procesu odstranění odstavených vozidel a zaniklých silničních vozidel z místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací ve vlastnictví města.  

• Proběhlo jednání s PČR a městskou policií. Je domluva na společném postupu informování 
veřejnosti. Ve Zpravodaji vyjde článek s informací od PČR. 

• Sdílená jízdní kola. Již jsou v provozu na vyčleněných místech. K dispozici jsou pro ně stojany, které 
jsou v majetku města. V tuto chvíli se tipují místa pro sdílené koloběžky společnosti BOLT ve 
veřejném prostoru. Zatím proběhla jednání ohledně způsobu užívání veřejného prostranství. 

• 23. 9. 2020 proběhne jednání společně s OHA na projednání zpracovaného dokumentu Územní 
studie sídelní zeleně a Managementu péče o sídelní zeleň města pro MO I a MO III. 

• Pan starosta zdůraznil, že je potřeba připravit krizový scénář na volby. Vzhledem k vývoji pandemie 
Covid-19 a blížícím se volbám tak není v tuto chvíli jasné, jaký dopad to bude mít v době voleb na 
členy a počty okrskových komisí.  

• Oživení KD – město zajistilo firmu Alfredo catering k zajištění nápadů a realizaci pořádání kulturních 
akcí. V DDM Alfa proběhla první schůzka a další budou následovat. 

• Proběhlo jednání města o veřejné zeleni (louka na sušení). Po jednání se starosty není ucelený 
stejný názor. MO Pardubice III si bude louky řešit sám a vytipuje si svá místa. 

 
Ing. Jan Linhart se dotazuje k odrážce č. 3 a zajímá se o to, jak se zajistí, že do kontejneru na bioodpad bude 
umístěný správně separovaný bioodpad. 
 
Pavlína Černíková upřesnila informaci týkající se nastavení spolupráce s firmou Alfredo catering při realizaci 
kulturních akcí. 
_______________________________________________________________________________________ 
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1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 7. 9. 2020 

 
Usnesení č. Z/139/2020                                          (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

1) ponechat v dlouhodobé evidenci - z předešlých volebních období 
usnesení č.: 33 Z/2007; Z/156/2017 
 

2) ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.:  Z/56/2019 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2020 

 
Usnesení č. Z/140/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2020, který je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně tabulkové části. 
_______________________________________________________________________________________ 

3. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2020 
 
Usnesení č. Z/141/2020                                                         (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2020. 

_______________________________________________________________________________________ 

4. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020 

 
Usnesení č. Z/142/2020                                           (rozprava 3; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu 53.649 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 5/2020, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
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5. 
Informativní zpráva – simulace dopadů předpokládaného poklesu daňových příjmů v roce 2020 

 
Usnesení č. Z/143/2020                                           (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu simulace dopadů předpokládaného poklesu daňových příjmů Městského obvodu 
Pardubice III v roce 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/144/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/145/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Diskuse, závěr 

Ing. Jan Linhart informoval o proběhlé akci „komentovaná vycházka po přírodních zajímavostech sídliště 
Dubina – spojená s výsadbou stromu“, která se uskutečnila v sobotu 19. 9. 2020. Otevřel problematiku 
realizace výsadby stromu, zejména administrativa, která je potřeba před vlastní výsadbou potřeba, mu 
přijde moc komplikovaná. Pan starosta odpověděl, že všechny informace včetně situace lokalit k vysazení 
nového stromu jsou na našich internetových stránkách v odrážce „Chcete zasadit strom? Zde jsou vhodná 
místa“. Důležité je, vše řešit s odborem životního prostředí MO Pardubice III, který žadateli vše potřebné 
vysvětlí, případně s ním veškerou administrativu zařídí. Ing. Lenka Vacinová sdělila jakým způsobem 
probíhala příprava podkladů k vysázení stromu na proběhlé akci. 

Zasedání bylo ukončeno v 17:51 hodin. 
 
Přílohy zápisu z 11. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2020 vč. tabulkové části 
plnění k 30. 6. 2020 – zdroje a výdaje, sociální fond 

• Tabulková část plnění k 31. 8. 2020 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 4. změny rozpočtu 2020 – zdroje a výdaje 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/informace-obcanum/chcete-zasadit-strom-zde-jsou-vhodna-mista/
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/informace-obcanum/chcete-zasadit-strom-zde-jsou-vhodna-mista/
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• Tabulková část simulace dopadů předpokládaného poklesu daňových příjmů v roce 2020 – zdroje a 
výdaje 

 
 

 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Jolana Štěpánková Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 24. 9. 2020 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


