
10. ZMO Pardubice III - 20.3.2008 

Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                  zastoupený starostou Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 

  
  

Z Á P I S 
 

z 10. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. března 2008 od 17:00 hod 

v zasedací místnosti MO Pardubice III. 
  
  
Přítomni:        Vítězslav Štěpánek, Otomar Gruntorád, Ján Kasič, Josef Kubát, Jan Linhart, 

Marie Brabcová, Jaroslav Cihlo, Markéta Tauberová, Aleš Vavřička, Pavel 
Vojtěch, Ivana Nejedlá, Jiřina Klírová, Andrea Klírová, Petr Sůva 

Omluveni:      Jaroslav Žítek 
_____________________________________________________       

______________________ 
J e d n á n í 

   
Jednání zahájil Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III. Úvodem 
přivítal všechny přítomné, při zahájení jednání bylo přítomno 13  členů zastupitelstva. 
  

  
  

Jmenování ověřitelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise  
(pro 13, proti -, zdrž. -) 

  
Ověřiteli zápisu 9. jednání ZMO III  byli jmenováni:          
 Otomar  G r u n t o r á d 
Ján  K a s i č 
Písemné připomínky nedošly, zápis z  9. mimořádného jednání ZMO byl na základě vyjádření 
ověřitelů zápisu  schválen. 
Zapisovatelkou  10. jednání ZMO Pardubice III byla jmenována                                    
 Petra  G a d l e n o v á. 
  
  
Návrhová komise  10. jednání ZMO Pce III  byla navržena a schválena v tomto 
složení:                      
 Jiřina  K l í r o v á 
 Markéta  T a u b e r o v á 
  
Ověřiteli zápisu 10. jednání ZMO III  byli jmenováni                                
 Petr  S ů v a 
 Jan  L i n h a r t 

 
 
 
 
 



I.  
  

Program 10. řádného jednání ZMO Pardubice III byl schválen takto:  
(pro 13, proti -, zdrž - ) 

1. Informativní zpráva: projekt Czech POINT 
2. Informativní zpráva: žádosti o finanční podporu z národních dotačních programů 
3. Informativní zpráva: pohádková cesta 
4. Dopravní řešení Bartoňova ulice 
5. Informativní zpráva: projekt Labe – Loučná 
6. Umístění fotografií zastupitelů na www stránky MO Pardubice III 
7. Jmenování tajemníka finančního výboru ZMO Pardubice III 
8. Informativní zpráva: nové známky pro psy 
9. Informativní zpráva. Plnění usnesení 39 Z – vymáhání pohledávek, vč. jejich exekuce 
10. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva – nařízení vlády 79/2008 kterým se mění 

původní nařízení vlády 37/20003 Sb.,  
11. Plnění usnesení 46 Z – koncepce rozvoje MO Pardubice III – 2007- 2010   
12. Informativní zpráva: 1. rozpočtová změna – rozpočet MO Pardubice III pro rok 2008 
13. 2. rozpočtová změna rozpočetu MO Pardubice III pro rok 2008 
14. Kontrola plnění usnesení k 29. 1. 2008  
15. Diskuse 

___________________________________________________________________________
____________ 

  
II. 

   P r o g r a m 
  

___________________________________________________________________________
___ 

  
1.  

Czech POINT 
Informativní zpráva  
___________________________________________________________________________

___ 
  

2. 
Žádosti o finanční podporu z národních dotačních programů - 2008  

  
Informativní zpráva 
___________________________________________________________________________

___ 
3. 

Pohádková cesta  
  

Informativní zpráva 
 
 
 
 
 
 
  



4. 
Dopravní řešení v ulici Bartoňova  

V rozpravě k bodu č. 4 vystoupil pan O. Gruntorád a přednesl návrh na usnesení: 
  
Níže uvedený návrh nebyl přijat:                                                                       (pro2, proti 9, 
zdrž. 2)  
Zastupitelstvo MO Pardubice III souhlasí se zřízením obytné zóny v ulici Bartoňova od č.p. 
    913 – 939 spolu se zachováním jednosměrného provozu. 
Usnesení 49Z/2008:                                                                                     (pro 9, proti 1, zdrž 

3) 

  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III souhlasí s  umístění dopravní značky B20A 
v ulici Bartoňova - od čp. 913 – 939 (nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod). 
___________________________________________________________________________

___ 
5. 

Plnění usnesení  44 Z/2007 
Informativní zpráva 

Starosta V. Štěpánek přednesl zprávu z jednání, které ukládá usnesení 44Z/2007. Schůzky se 
zúčastnili zástupci MO Pardubice III – pan V. Štěpánek a J. Linhart s ředitelem společnosti 
Vak a.s. Pardubice ve věci kácení stromů v rámcizahájení projektu Labe – Loučná. Práce se 
týkají stoky 8 - 2, podél plotu ZŠ Dubina a pokračují k penzionu pro důchodce v ulici Erno 
Košťála. 
___________________________________________________________________________

___ 
6. 

Zveřejnění fotografií zastupitelů MO Pardubice III na internetové stránky  
MO Pardubice III  
Usnesení 50Z/2008: 

(pro 13, proti -, zdrž -) 
  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III souhlasí s  umístění fotografií zastupitelů 

Městského obvodu Pardubice III na internetové stránky Městského obvodu Pardubice III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 
Jmenování tajemníka finančního výboru ZMO Pardubice III  

Usnesení 51Z/2008:                                                                                     

 (pro 13, proti -, zdrž -) 

  

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III: 

a)      souhlasí s ukončením funkce tajemníka finančního výboru zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III pana Tomáše Tichého k datu 29. 2. 2008, 

b)      do funkce tajemníka finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
III jmenuje s účinností od 1. 3. 2008 paní Ing. Irenu Štěpánkovou.  

___________________________________________________________________________
___ 

  
8. 

 Nové známky pro psy navržené Městskou policií Pardubice 
  

Informativní zpráva 
___________________________________________________________________________

___ 
  

9. 
Plnění usnesení  39 Z/2007 vymáhání pohledávek včetně jejich exekuce 

  
Informativní zpráva 
___________________________________________________________________________

___ 
   

10. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

  
Usnesení 52Z/2008:                                                                                      

(pro 8, proti 4, zdrž 1) 

astupitelstvo MO Pardubice III schvaluje ve smyslu nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách za 
výkon funkce člena zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit maximální možnou 
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v rozsahu nařízení vlády č. 79/2008 Sb. 
s účinností od 1.3.2008. 

                                                                                  Termín: 3/2008 
                                                                                  Zodpovídá: Ing. Irena Štěpánková 

___________________________________________________________________________
___ 

  
11. 

Plnění usnesení 46Z/2007  
  



Usnesením 46Z/2007 bylo uloženo zpracovat koncepci rozvoje MO Pardubice III do ročních 
realizačních plánů včetně doplnění termínů, financování a odpovědnosti. Tento materiál byl 
předložen jako zpráva informativní. Zpracovatelem byla Ing. Kovářová.  
  
Informativní zpráva 

___________________________________________________________________________
___ 

  
12. 

1. změna rozpočtu MO Pardubice III v roce 2008 
  

Informativní zpráva 
___________________________________________________________________________

___ 
  

13. 
2. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 

Usnesení 53Z/2008:                                                                                      
(pro 9, proti 1, zdrž 3) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 2. změny rozpočtu 2008: 

a)    příjem dotace 216 tis. Kč od úřadu práce na položku „dotace z úřadu práce na 
aktivní politiku zaměstnanosti“, která je ve výdajích 216 tis. Kč určena pro položku 
mzdy – drobná údržba. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím výše uvedené dotace. 

b)   ve výdajích přesunout z položky platy zaměstnanců 50 tis. Kč na položku ostatní 
osobní výdaje (dohody), navýšit na položkách ostatní osobní výdaje (dohody) o 135 
tis. Kč, sociální, zdravotní a zákonné pojištění o 115 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 
na školství, mládež, sport a kultura  - na vydávání zpravodaje o 40 tis. Kč a na 
položku výpočetní technika o 50 tis. Kč – vše z rezervy rozpočtu 

c)    přesun 340 tis. Kč z rezervy rozpočtu do výše uvedených položek (závazných 
ukazatelů) 

___________________________________________________________________________
___ 

  

V 17:44 hod přichází člen zastupitelstva MO Pardubice III  p. Kubát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



14. 
Kontrola pln ění usnesení ZMO III k 29. 1. 2008 

  
Usnesení 54Z/2008:                                                                                     
 (pro 14, proti -, zdrž -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III : 

a)      schvaluje vyřadit z evidence usnesení číslo: 
  

337 b, c) R/2005 118 R/2007 26 b) Z/2007 
52 c) R/2007 124 b) R/2007 27 c) Z/2007 
53 c) R/2007 126 b, c) R/2007  28 c) Z/2007 

60 R/2007 127 b, c) R/2007 38 b) Z/2007 
61 c,d,e) R/2007 130 b) R/2007 45 Z/2007 

66 b,c) R/2007 133 b, c) R/2007 48 b) Z/2007 
67 b) R/2007 136 b, c) R/2007   

69 R/2007 139 R/2007   
70 c) R/2007 141 b) R/2007   
84 b) R/2007 145 b) R/2007   
89 b) R/2007 149 b, c) R/2007   

92 b,c) R/2007 150 e, f) R/2007   
95 R/2007 151 b, c) R/2007   

102 b,c R/2007 154 b) R/2007   
103 b,c R/2007 160 b) R/2007   
104 b,c R/2007 163 b, c) R/2007   
113 b) R/2007 167 b) R/2007   

115 R/2007 168 b) R/2007   
116 R/2007 171 b) R/2007   
117 R/2007 175 b) R/2007   

  
b) schvaluje ponechat v evidenci usnesení číslo: 

                  32 Z/2007 – úkol trvalý 
                  33 Z/2007 – úkol trvalý 
                  39 Z/2007 – kontrolní termín 2/2008 
                  44 Z/2007 – kontrolní termín 2/2008 
                  46 Z/2007 – kontrolní termín 3/2008 

___________________________________________________________________________
___ 

  
15. 

D I S K U S E 
  
Zastupitel Ján Kasič přednesl příspěvek ohledně vymáhání dlužných částek za TKO a 
přednesl návrh na usnesení, který byl přijat.  Předmětem diskuse byly nedoplatky, které jsou 
v nebezpečí z prodlení a tyto jsou třeba řešit přednostně obesláním dlužníků v co nejkratším 
termínu všemi potřebnými výzvami a platebními výměry tak, aby bylo možno zahájit 
eventuelně exekuční řízení. Jedná se o poplatky ze psů a TKO z let 2002 a 2003. 
Usnesení 55Z/2008:                                                             
(pro 14, proti -, zdrž -) 
  
ZMO Pardubice III ukládá správci daného místního poplatku doručit nejpozději do 30.6.2008 
výzvu všem dlužníkům obvodu k zaplacení nedoplatků z poplatků za držení psa a likvidaci 
TKO. 



                                                                                                                      Termín: 30. 6. 2008 
                                                                                                                      Zodpovídá: 

tajemník 
___________________________________________________________________________

___ 
  
Ing. Vavřička zmínil problém parkování na území MO Pardubice III a přednesl návrh na 
usnesení, který by prosazoval zvýšení koeficientu parkovacích míst u novostaveb: 
  
Usnesení 56Z/2008:              
 (pro 14, proti – zdrž -) 
  
ZMO Pardubice III pověřuje své členy ZMO Pardubice III, kteří jsou členy ZmP, aby 
prosazovali zvýšení kvóty parkovacích míst u nové výstavby na území MO Pardubice III 
v rámci územního plánu z dosavadního koeficientu 0,5 na jeden byt na 1,8 parkovacích míst 
na jednu bytovou jednotku. 

                                                                                                                      Termín: průběžně 
                                                                                                                      Zodpovídá: starosta 
___________________________________________________________________________

___ 
  
Další diskusní příspěvky již nebyly ve formě usnesení, ale pouze informativního charakteru: 

�      MUDr. Sůva v diskusi upozornil na stav mobiliáře v Lesoparku (nutné opravy, 
impregnace..). 

�      Ing.  Cihlo podal podnět pro umístění přenosného měřiče rychlosti Městskou policií 
v ulici K lesu, kde není dodržována jednak rychlost, tak přednost zprava v obytné 
zóně. 

�      Dále v diskusi vystoupili občané MO III (p. Kvapilová, p. Daňková, p. Kalousek) 
ohledně poplatků ze psů. - Ing. Štěpánková jako vedoucí odboru ekonomického a 
sociálního vysvětlila problematiku poplatků na místě. 

___________________________________________________________________________
___ 

  
  
  
  
  

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

Ověřitelé: 
MUDr. Petr Sůva 

Jan Linhart 
 


