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Z Á P I S 
z 16. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 20. září 2021 od 18:00 hod. 
v malém sále Kulturního domu Dubina - Pardubínek. 

 

Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavlína Černíková, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Martin Kolovratník, 
Jan Končinský, Ing. Jan Linhart, Ing. Simona Machačová, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Alena 
Suková, Pavel Vojtěch, tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Nimsová 

Omluveni:    Mgr. Monika Kopecká, Pavel Kožíšek, JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., RNDr. Josef Kubát, Jolana 
Štěpánková 

Neomluveni:   - 
Veřejnost:  -   

Zahájení 

Řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 18:01 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 10 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 15. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Alena Suková, Pavel Kožíšek. Písemné připomínky nedošly, zápis z 15. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 16. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Simonu Machačovou, Pavla Vojtěcha, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Ing. 
Vlastislava Máchu, Jana Končinského. 
 

Usnesení č. Z/191/2021                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Simonu Machačovou, Pavla 
Vojtěcha. 
 

Usnesení č. Z/192/2021                (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/193/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Vlastislav Mácha, Jan 
Končinský. 

 
Schválení programu jednání 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/194/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty  

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III  

2. Dodatek č. 11 směrnice „Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem“  

3. Rozbor hospodaření MO Pardubice III za první pololetí 2021  

4. Informace o schválené 4. změně rozpočtu MO Pardubice III roku 2021  

5. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.8.2021  

6. 5. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2021  

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

9. Diskuse  

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Již proběhlo první zasedání volebních 
okrskových komisí. Souběžně s volbami bude také referendum – oprava Zelené brány – otázka: 
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“  

• Od září je otevřena ZŠ Montessori. 

• V našem zářijovém zpravodaji vyjde leták o vyhlášené akci „Pár dubů pro Pardubice“. Cílem je 
zapojení aktivních občanů Pardubic do sázení stromů. Uvidí se jaký zájem bude z řad veřejnosti. 
Stromky se musí objednat s předstihem v lesoškolkách a musejí být uznané pro výsadbu v lesích. 
Podle zjištěného zájmu budou výsadby provedeny ještě letos na podzim nebo na jaře v příštím roce. 

• Městský obvod Pardubice III má zpracovaný projekt na výsadbu 32 stromů na území Městského 
obvodu Pardubice III, konkrétně na sídlišti Dubina – v 5 lokalitách, a to: v ulici Blahoutova za 
domem čp. 624-632 (vedle MŠ Srdíčko), v ulici Blahoutova za domem čp. 607-612 (vnitroblok), 
v ulici Blahoutova před domem čp. 607-612 (naproti penzionu), u dětského hřiště „Kunětická Hora“ 
a u restaurace Signál. Městský obvod nemůže samostatně žádat o dotaci, a proto požádal 
prostřednictvím orgánů Statutárního města Pardubice v srpnu 2021 na základě výzvy č. 4/2021 v 
rámci Národního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 
o dotaci na výsadbu těchto stromů. 

• Městská policie Pardubice se bude během října stěhovat z Úřadu MO Pardubice III do jiných prostor 
(ve výměníku E. Košťála). 

• V letních měsících probíhalo každý čtvrtek letní kino na Dubině, dále přes léto probíhalo opékání 
buřtů střídavě na Dubině a Na Drážce. 

• Je už téměř hotový nový prostor knihovny, která se přestěhovala pod úřad. V tuto chvíli je již možné 
vrátit zapůjčené knihy. Knihovna se otevře veřejnosti nejpozději 1. 10. 2021. 

• Připravují se projekty na stavbu: „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, Pardubice“  
a na stavbu „Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“. 

• Proběhlo výběrové řízení na odstranění rampy a vybudování výtahu. Je vybrán dodavatel (bauset), 
doba realizace celého projektu vybudování výtahu a následné odstranění rampy je 20 týdnů ode 
dne předání staveniště (předpoklad od října 2021). 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 6. 9. 2021 

 
Usnesení č. Z/195/2021                                                         (rozprava 1; hlasování: pro 10, 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 
_______________________________________________________________________________________ 
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2. 
Dodatek č. 11 ke směrnici 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 
Usnesení č. Z/196/2021                                                  (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 11 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno v příloze, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2021 

 
Usnesení č. Z/197/2021                                                     (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2021, který je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně tabulkové části. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva – 4. změna rozpočtu 2021 (rozpočtové opatření č. 5/ 2021) schválená Radou 

městského obvodu Pardubice III dne 16. 8. 2021, usnesení R/463/2021 
 

Usnesení č. Z/198/2021                                                   (rozprava 3; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 (obsahující rozpočtové opatření  
č. 5/2021) schválenou Radou městského obvodu Pardubice III dne 16. 8. 2021. Tabulková část 4. změny 
rozpočtu 2021 je nedílnou součástí tohoto unesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 

Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2021 

 
Usnesení č. Z/199/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, 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. 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

6. 

5. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 
 

Usnesení č. Z/200/2021                                           (rozprava 2; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 64 146,60 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 6/2021, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
  

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

 
Usnesení č. Z/201/2021                                           (rozprava 1; hlasování: pro 10, 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. 

Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/202/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Diskuse, závěr 

Starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek chce vyvrátit fámy, které se šíří o hřišti na Slovanech, hřiště je 
v soukromém vlastnictví. Žádná změna územního plánu se zatím nechystá, takže o nějaké masové výstavbě 
nemůže být v blízké budoucnosti ani řeč. Bylo by však nejlepší, kdyby celý areál patřil městu. Vzhledem 
k poloze areálu v plně zastavěném území si tam dovede představit krásný sportovně relaxační park se 
spoustou stromů a zeleně, které by vhodně doplnily funkci sportovní. Zejména v severním směru k zástavbě 
rodinnými domy a východním směrem k vícepodlažní bytové zástavbě by bylo žádoucí jako přechod mezi 
sportovními plochami a zástavbou doplnit plnohodnotnou výsadbu zeleně, aby byl vytvořen prostor pro 
relaxaci v zeleni. Celý záměr by měla prověřit architektonicko-krajinářská studie. 

Starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek také informuje o možnosti zrušení železničního přejezdu na 
Slovanech. Předává slovo panu Ing. Martinovi Kolovratníkovi, aby uvedl více informací o tomto záměru. 
Z plánů ŘSD víme, že o necelý kilometr dále (zhruba na kraji studáneckého lesa) opravdu nový nadjezd 
vznikne – a to jako součást budoucí propojky silnice I/2 od jihovýchodního obchvatu Pardubic směrem na 
Sezemice a na D35. První krokem by však byla diskuse s občany. 

Ing. Jan Linhart se dotazuje na možné vybudování třetí ledové plochy v areálu Hůrka. Pro něj by to byl velký 
zásah pro naše území. Zajímá ho, jaká je vize a kdo o tomto záměru rozhoduje. Pan starosta do příštího 
jednání zastupitelstva zjistí více informací o možném stavebním záměru a bude informovat členy 
zastupitelstva. 

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.  
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Přílohy zápisu z 16. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Dodatek č. 11 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

• Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2021 vč. tabulkové části 
plnění k 30. 6. 2021 – zdroje a výdaje, sociální fond 

• Tabulková část 4. změny rozpočtu 2021 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část plnění k 31. 8. 2021 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 5. změny rozpočtu 2021 – zdroje a výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Simona Machačová Pavel Vojtěch 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 23. 9. 2021 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


