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     Statutární město Pardubice  -  Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

Z Á P I S 
z 16. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

 

které se konalo dne 18. dubna 2013 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni:  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, MUDr. Drahomíra Peřinová, Libor 
Hlaváč, MUDr. Petr Sůva, Ing. Zdeněk Hrdý, Ing. Jiří Moravec, Mgr. Jiřina Klírová 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková  

Omluveni: Radka Súkeníková, Ing. Aleš Vavřička, Petr Tomášek, RNDr. Josef Kubát, Ján Kasič, 
MUDr. Miloslav Junek, Mgr. Lukáš Těžký 

Veřejnost:  26 
 

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 8 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 15. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jiří Moravec a 
Libor Hlaváč. 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. Jiřího Moravce a Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové 
komise MUDr. Drahomíru Peřinovou a Ing. Jaroslava Cihla. 
 
Usnesení č. Z/179/2013                                     (rozprava 0; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Moravce a Mgr. 
Jiřinu Klírovou. 
 
Usnesení č. Z/180/2013                                     (rozprava 0; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/181/2013                                     (rozprava 0; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Cihlo 
a MUDr. Drahomíra Peřinová. 
 
 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 
Usnesení č. Z/182/2013                                     (rozprava 0; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 

1. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006, kterou se vydává Statut města 
Pardubic 

2. Návrh vyhlášky města o omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných 
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her 

3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.3.2013 

4. 2. změna rozpočtu 2013 MO Pardubice III  

5. Kontrola plnění usnesení k 5. 4. 2013 

6. Návratná finanční výpomoc 

7. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

8. Informativní zpráva o investičních akcích  

9. Informace o konání místního referenda 

10. Informativní zpráva o plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 
– 2014 za rok 2012  

11. Diskuse 

 
 

1. 
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006,  

kterou se vydává Statut města Pardubic 
 
Usnesení č. Z/182/2013                                     (rozprava 3; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení, 

2. požaduje 

v příloze č. 3. bod 2. písm. b) Statutu doplnit další odrážku takto: podíl z přijatých odvodů z loterií a 
jiných podobných her ve výši 30 % pro všechny městské obvody, rozdělený na jednotlivé městské 
obvody poměrně podle počtu herních zařízení daného městského obvodu, a aby o tomto návrhu bylo 
hlasováno na jednání zastupitelstva města. 

 
2. 

Návrh nové obecně závazné vyhlášky města o omezení propagace  
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
Usnesení č. Z/183/2013                                     (rozprava 3; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

souhlasí 

s návrhem obecně závazné vyhlášky o omezení propagace některých sázkových her, loterií a 
jiných podobných her, v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
 

3. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31.3.2013 
 
Usnesení č. Z/184/2013                                     (rozprava 2; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
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4. 
2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 

 

Usnesení č. Z/185/2013                                     (rozprava 1; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 38.547 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
5. 

Kontrola pln ění usnesení ZMO Pardubice III k 5. 4. 2013 
 

Usnesení č. Z/186/2013                                     (rozprava 2; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

a) vyřadit z evidence usnesení číslo 

R/231/2012 R/240/2012 R/260/2012 R/282/2012 R/303/2012 R/359/2012 
 R/241/2012 R/268/2012 R/284/2012 R/316/2012 R/360/2012 
 R/251/2012 R/269/2012 R/290/2012 R/327/2012 R/365/2013 
 R/252/2012 R/271/2012 R/292/2012 R/329/2012 R/387/2013 
 R/256/2012 R/280/2012 R/300/2012 R/335/2012 R/389/2013 
 R/258/2012 R/281/2012 R/302/2012 R/341/2012 R/390/2013 

 

b) ponechat v evidenci usnesení číslo:  

33Z/2007   
R/409/2013   

  
6. 

Návratná finanční výpomoc od Statutárního města Pardubice 
 

Usnesení č. Z/187/2013                                     (rozprava 2; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci od Statutárního město Pardubice do max. výše 5.300 tis. Kč 
(částka bude upřesněna dle výsledků VŘ) na financování investiční akce „Centrální osa sídliště SZ-JV – 
2. část od tržnice k Pergole J. Zajíce se splatností do 30. 9. 2014. 

 
7.  

Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
 

Usnesení č. Z/188/2013                                     (rozprava 4, hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
 

8. 
Informace o investičních akcích 

 

Usnesení č. Z/189/2013                                     (rozprava 1; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
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9. 

Informace o konání místního referenda na území města Pardubice 
 
Usnesení č. Z/190/2013                                     (rozprava 2; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a bere ji na vědomí. 

 
10. 

Informativní zpráva o aktuálním pln ění Programu rozvoje 
Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 – 2014 

 
Usnesení č. Z/191/2013                                     (rozprava 2; hlasování: pro 8 proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu o aktuálním plnění 
Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 – 2014 a tuto bere na vědomí. 
 

11. 
Diskuse, závěr 

 
V rámci diskuse 16. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III vystoupili občané – 
vlastníci řadových garáží v ulici Věry Junkové se žádostí o zpevnění přístupových ploch ke garážím. Stav 
přístupových cest, možnosti odvodnění plochy a celková nákladovost byla řešena již v minulém roce 
s tím, že byly zpracovány tři varianty řešení situace. Bohužel zatím nebylo možno na tuto akci vyčlenit 
dostatek finančních prostředků. 
Byla smluvena schůzka se zástupci vlastníků garáží, městského obvodu a projekční kanceláře. Projektová 
část možného řešení by měla být zafinancována ještě z rozpočtu 2013. 
 

Obyvatel z domu č. 1499- 1501 připomněl členům zastupitelstva podle něho důležitější problém, a to 
zhoršující se stav přístupových komunikací k objektu čp. 1499-1501. 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:08 hod. 
 
Přílohy zápisu z 16. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• prezenční listina 16. řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III 
• příloha k usnesení Z/182/2013 – Návrh novely Statutu města Pardubice 
• příloha k usnesení Z/183/2013 – Návrh nové obecně závazné vyhlášky města o omezení propagace 

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
• příloha k usnesení Z/185/2013 – 2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III rok 2013. 
 
 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
O v ě ř o v a t e l é:  

Ing. Jiří Moravec Mgr. Jiřina Klírová 
 
…………………………………………….………….. 

 
…………………………………………….………….. 

dne: 22. dubna 2013 Dne: 22. dubna 2013 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.  
V Pardubicích dne 18. dubna 2013  
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 
 
 


