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Z Á P I S 
ze 14. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 19. dubna 2021 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, Mgr. Monika Kopecká, Pavel Kožíšek, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jan Linhart, 
Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Alena Suková, Jolana Štěpánková, JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., 
Pavel Vojtěch, tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:    Ing. Simona Machačová  
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 13 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 13. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Martin Kolovratník, Mgr. Jiřina Klírová. Písemné připomínky nedošly, zápis z 13. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ze 14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Mgr. Moniku Kopeckou, Ing. Vlastislava Máchu, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise 
Ing. Jana Linharta, Pavla Kožíška. 
 

Usnesení č. Z/170/2021                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Mgr. Moniku Kopeckou, Ing. 
Vlastislava Máchu. 
 

Usnesení č. Z/171/2021                (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/172/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Linhart, Pavel 
Kožíšek. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/173/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty  

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III  

2. Nové stanovení termínů pro jednání RMO a ZMO pro rok 2021  

3. Vyhodnocení plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2020  

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

5. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

6. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 28. 02. 2021  

7. 2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 
 
 
   

 

8. Diskuse  
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_______________________________________________________________________________________ 

 
 

V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Proběhlá anketa zveřejněná na našich webových stránkách: 

Uvítali byste omezení hluku v neděli a dnech pracovního klidu? 

K 16. 4. 2021 hlasovalo 182 respondentů 

Výsledky hlasování – Ano: 31 % (57); Ne: 51 % (94); Není to podstatné: 18 % (31) 

• Nový prostor pro knihovnu byl radou města schválen, dne 31. 3. 2021 byl pak předán. Probíhá 
příprava na změnu užívání, zajištění připojení elektrické energie, příprava nutných úprav prostor. 

• Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – sčítání je prodlouženo on-line do 11. 5. 2021. Úřad městského 
obvodu Pardubice III spolupracuje zejména poskytováním informací. 

• Probíhají nové jarní výsadby celkem v počtu 42 ks stromů, 1 686 ks keřů a 355 ks trvalek v lokalitách 
- ul. Bartoňova, L. Malé, J. Zajíce, E. Košťála, Na Drážce, Bezdíčkova. 

• I pro letošní rok dochází k osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství – zábor – 
zahrádky, tržní místa, jako podpora místního podnikání v současné tíživé situaci. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Přichází Ing. Martin Kolovratník v 17:03 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 14. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

• Probíhá oprava chodníků v ulici Sezemická jejíž součástí jsou i nové výsadby. Druhá strana 
komunikace je na území MO I, jejich pracovníci byli osloveni se záměrem vytvořit zde jednotnou   
stromovou alej (z hlohů), návrh přijali. 

• Dne 20. 4. 2021 budou započaty práce plánované těžby na okraji lesa v lokalitě ulic Lesní a 
V Zahrádkách (za účelem ořezu a kácení rizikových stromů). 

• Koloběžky Bolt budou mít pevně vyznačená stanoviště, dojde tak ke změně memoranda, ke 
kterému se město Pardubice připojilo. 

• Úřední dny úřadu jsou stále pondělí a středa, nicméně i v ostatní dny je úřad otevřen vč. pokladny. 
Občané se již nesetkají se zamčeným úřadem. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 12. 4. 2021 

 
Usnesení č. Z/174/2021                                                         (rozprava 1; hlasování: pro 14, 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. 
Nové stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021 

 
Usnesení č. Z/175/2021                                                  (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. ruší  

své usnesení č. Z/164/2021 ze dne 23. 2. 2021   

2. schvaluje 

nové termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2021 takto:  

22. března RMO 16. srpna RMO 

19. dubna RMO + ZMO 20. září RMO + ZMO 

24. května RMO 18. října RMO  

21. června RMO + ZMO 22. listopadu RMO 

19. července RMO 20. prosince RMO + ZMO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva 

Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 
 
Usnesení č. Z/176/2021                                                     (rozprava 1; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

vyhodnocení plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 dle přílohy tohoto 
usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/177/2021                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 14, 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 

Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/178/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

6. 

Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2021 
 

Usnesení č. Z/179/2021                                           (rozprava 2; hlasování: pro 14, 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 28. 2. 2021. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
7. 

2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 
 

Usnesení č. Z/180/2021                                                  (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 50 368,4 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 3/2021, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Diskuse, závěr 

Pan starosta informoval o objízdné trase k nemocnici, kvůli rekonstrukci „Nadjezdu Kyjevská“. Objízdná 
trasa vede přes ulici Dašická na Černou za Bory. Doprava je plynulá, žádné kolony se netvoří. Někteří řidiči si 
ale krátí cestu přes železniční přejezd a tím dochází ke zvýšení provozu v ulici Dašická za přejezdem. Ing. 
Martin Kolovratník informuje, že se nabízí možnost přejezd přes železniční trať zrušit (kvůli zrychlování 
koridoru). Pan starosta navrhuje udělat anketu, která bude umístěna na našem webu. Bylo by vhodné 
zapojit i občany z Městského obvodu Pardubice IV. Ing. Martin Kolovratník předá potřebné informace 
k vytvoření ankety. 

Pavel Kožíšek se dotazuje na výběrové řízení k investiční akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – 
etapa U – lokalita 6B“, kterou zajišťuje MmP a městský obvod na ni převedl investiční podíl ve výši 5 mil. Kč. 
Pan starosta již aktuální financování této akce s městem řešil a bude o dalším postupu dále informovat. 
Předpokládá, že by se město mělo s obvodem vypořádat. 

Ing. Martin Kolovratník informuje o stanovištích pro koloběžky Bolt na našem území. Jednotlivá stanoviště 
jsou virtuálně situovaná v ulici Na Drážce u Galanty – ve druhé třetině prostoru tržnice, v ulici Dašická 
u čp. 1794 - před zdravotním střediskem, v ulici Lidmily Malé u čp. 656 - před zdravotním střediskem, 
v obchodním centru Dubina a v ulici Jana Zajíce u čp. 875 (Pergola). 

Ing. Martin Kolovratník dále informuje o zveřejnění nabídky k odkoupení sportovního hřiště na Slovanech. 
Majitel ho v současnosti nabízí k odkupu s možností stavebních pozemků. V tuto chvíli se ale rozhodně 
žádná změna územního plánu nechystá. Z diskuse vyšlo, že by bylo vhodné udělat studii, jak prostor nejlépe 
využít např. v rámci sportovních aktivit a tyto možnosti posléze projednat s občany, kteří bydlí v nejbližším 
okolí. 
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Ing. Martin Kolovratník zmínil vybudování kruhové křižovatky u obce Spojil. Do září 2021 by na tuto 
křižovatku mělo být vydané platné stavební povolení a na jaře roku 2022 by tato křižovatka mohla být 
hotova. 

Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu ze 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 – pouze v elektronické 
podobě 

• Tabulková část plnění k 28. 2. 2021 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 2. 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: 
 

 

Mgr. Monika Kopecká Ing. Vlastislav Mácha 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 23. 4. 2021 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


