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       Statutární město Pardubice  -  Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

Z Á P I S 
z 13. mimořádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

 

které se konalo dne 22. listopadu 2012 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni:  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, MUDr. Drahomíra Peřinová, 

Ján Kasič, Libor Hlaváč, MUDr. Miloslav Junek, Mgr. Lukáš Těžký, Ing. Jiří Moravec, 
Ing. Zdeněk Hrdý 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: MUDr. Petr Sůva, Mgr. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, Ing. Aleš Vavřička, Petr 
Tomášek, Radka Súkeníková 

Veřejnost:  0 
 
 

Zahájení 
Mimořádné 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).  
Z prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva, a je 
tedy usnášeníschopné. 
V úvodu jednání předsedající podal zprávu o rezignaci pana MUDr. Vítězslava Novohradského na 
mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, kterou obdržel dne 8. 11. 2012. Přivítal 
tímto prvního náhradníka za Českou stranu sociálně demokratickou dle výsledků voleb, pana Ing. Zdeňka 
Hrdého, kterému tak dne 9. 11. 2012 vznikl mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 
Před zahájením bylo novému členovi zastupitelstva předáno osvědčení o tom, že se stal členem 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dnem 9. 11. 2012 podle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.  
 

Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Složení slibu Ing. Zdeňka Hrdého proběhlo tak, že tajemnice úřadu přečetla slib „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města 
Pardubice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzvala nového člena 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je 
nedílnou součástí zápisu. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
Ověřovateli zápisu 12. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jaroslav Cihlo a 
Ing. Jiří Moravec. Písemné připomínky nedošly, zápis z 12. řádného jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 13. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Jána Kasiče a Mgr. Lukáše Těžkého, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové komise 
MUDr. Drahomíru Peřinovou a Ing. Jaroslava Cihla. 
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Usnesení č. Z/147/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Jána Kasiče a Mgr. Lukáše 
Těžkého. 
 
Usnesení č. Z/148/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/149/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 9, 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 mimořádného zasedání 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/150/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 
 

1. Vyhrazení kompetencí podle zákona o ochraně životního prostředí Magistrátu města Pardubic 

2. Stanovisko MO Pardubice III ke změně Statutu města Pardubic 

3. Diskuse 

 
1. 

Vyhrazení kompetencí podle zákona o ochraně životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
Usnesení č. Z/151/2012                             (rozprava 2; hlasování: pro 8, proti -, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. vyhrazuje si 

pravomoc udělit souhlas za Městský obvod Pardubice III k vyhrazení činností uvedených v příloze 
č. 2, bod 2. písm. d) Statutu města Magistrátu města Pardubic pro území Městského obvodu 
Pardubice III, 

2. souhlasí 

s vyhrazením činností uvedených v příloze č. 2, bod 2. písm. d) Statutu města Pardubice, tj. činností 
na úseku ochrany ovzduší v rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, Magistrátu města Pardubice, pro území Městského obvodu Pardubice III 

 
2. 

Stanovisko ke změně obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006, kterou se vydává Statut města 
Pardubic 

 
Usnesení č. Z/152/2012                             (rozprava 6; hlasování: pro 9, 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 s výhradami, resp. 
návrhy dále uvedenými, 
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2. navrhuje 

a) v čl. 20 znění bodu 2 takto: Primátor města Pardubice, jeho náměstci, případně pověření členové 
rady města, mají právo účastnit se jednání zastupitelstva a rady městského obvodu nejsou-li jeho 
členy, a to s hlasem poradním,  

b) čl. 20 znění bodu 3 takto: Starosta nebo místostarosta městského obvodu mají právo zúčastnit se 
jednání Zastupitelstva a Rady města Pardubice, nejsou-li jeho členy, a to s hlasem poradním, 

c) doplnit do čl. 20 nový bod 4 takto: Primátor svolává ke koordinaci výkonu samostatné působnosti 
ve městě jednání se starosty městských obvodů zpravidla jednou za kalendářní měsíc nebo dle 
potřeby a stávající body 4. a 5. přečíslovat na body 5. a 6, 

d) v příloze č. 3, bod 2 doplnit, resp. nahradit písm. k) takto: transfer z odvodu z loterií a jiných 
podobných her ve výši 8 % pro Městský obvod Pardubice III, event. varianta zvýšit koeficienty a 
procenta v transferech podílu na výnosu daní a transferech na výdaje v oblasti životního prostředí 
v písm. h) a i). 

 
3. 

Diskuse, závěr 
Zastupitelé hovořili o výsledku přemístění služebny, které se uskutečnilo počátkem října letošního roku. 
Hodnocení přemístění služebny zazní na únorovém jednání ZMO Pardubice III (21. 2. 2013), na které 
bude přizván Ing. Kvaš. 
 
V diskusi starosta Městského obvodu Pardubice III zmínil 10. výroční existence Městského obvodu 
Pardubice III a pozval přítomné na akci obvodu Vánoční zpívání 23. prosince 2012. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:35 hod. 
 
Přílohy zápisu ze 13. mimořádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
• prezenční listina 13. mimořádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III; 
• rezignace MUDr. Vítězslava Novohradského na mandát zastupitele MO Pardubice III 
• Složení slibu zastupitele Ing. Zdeňka Hrdého 

 
 
 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Mgr. Lukáš Těžký Ján Kasič 
 
 
…………………………………………….………….. 

 
 
…………………………………………….………….. 

dne: 27. listopadu 2012 
 
 

dne 27. listopadu 2012 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.  
V Pardubicích dne 22. listopadu 2012  
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty MO Pardubice III 
 


