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     Statutární město Pardubice  -  Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

Z Á P I S 
z 18. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

 

které se konalo dne 26. září 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, Ing. Zdeněk Hrdý, Mgr. Jiřina Klírová, Mgr. Lukáš Těžký, MUDr. Miloslav 
Junek, Radka Súkeníková, Petr Tomášek, RNDr. Josef Kubát, Ján Kasič 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková  

Omluveni: MUDr. Petr Sůva, Ing. Aleš Vavřička, Ing. Jiří Moravec 

Veřejnost:  7 
 

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 12 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
Ověřovateli zápisu 17. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jiří Moravec a 
Mgr. Lukáš Těžký. Písemné připomínky nedošly, zápis ze 17. řádného jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 18. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Jána Kasiče a MUDr. Miloslava Junka, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové komise 
MUDr. Drahomíru Peřinovou a Ing. Jaroslava Cihla. 
 

Usnesení č. Z/203/2013                                  (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Jána Kasiče a MUDr. Miloslava 
Junka. 
 

Usnesení č. Z/204/2013                                  (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 

Usnesení č. Z/205/2013                                  (rozprava 0; hlasování: pro 12, 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/206/2013                                 (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

1. Pololetní plnění rozpočtu 2013 
2. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.8.2013 
3. 4. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2013 
4. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

5. Informativní zpráva o kontrole propagace loterií dle nové OZV 

6. Informace o investičních akcích 

7. Diskuse 
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1. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2013 

 

Usnesení č. Z/207/2013                                  (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2013, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části. 
 
 

2. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31.8.2013  

 

Usnesení č. Z/208/2013                                  (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

bere na vědomí   

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2013, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení. 
 
 

3. 
4. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 

 

Usnesení č. Z/209/2013                                  (rozprava 2; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 28.561 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 

4. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 

Usnesení č. Z/210/2013                                  (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 

 
5. 

Informativní zpráva o provedení kontrolní akce 
 

Usnesení č. Z/211/2013                                  (rozprava 2; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

zprávu o provedení kontrolní akce se zaměřením na dodržování OZV č. 3/2013 o omezení propagace 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území Městského obvodu Pardubice III 
konané dne 4. a 12. září 2013. 
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6. 
Informace o investičních akcích 

 

Usnesení č. Z/212/2013                                  (rozprava 2; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
 

7.  
Diskuse, závěr 

Jednání zastupitelstva byli přítomni zástupci z řad majitelů řadových garáží v ulici Věry Junkové, kteří se 
přišli seznámit s průběhem jednání ve věci opravy přístupových komunikací v areálu garáží. Starosta a 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy podali informace o prozatímních úpravách povrchu 
komunikací, finanční náročnosti této akce, o zhotovení projektové dokumentace, která je uzpůsobena 
možnému rozdělení oprav na navazující etapy, dále o požadavcích o finanční spoluúčast z rozpočtu Města 
Pardubice. Bylo navrženo, aby byla žádost o opravu projednána se zástupci Města Pardubice za účasti 
starosty Městského obvodu Pardubice III.  
Aby nedocházelo k opětovnému ničení prozatímního štěrkového povrchu, bude vjezd do areálu osazen 
květníky, které zamezí vjezdu nákladních aut a doplní stávající zákazovou značku. 
 
Dále starosta a místostarosta obvodu přednesli zprávu o schůzce s občany o plánovaném kácení 
v lesoparku, o výběru dřevin, o přístupu těžební techniky do lesa a možnému způsobu budoucího 
označení běžeckých tras, osazení informačních tabulí o místní fauně a flóře, které by doplňovaly 
charakter rekreační funkce lesa. 
 
Dále starosta informoval přítomné o službě DEJ TIP, kterou Městský obvod Pardubice III začal zkušebně 
využívat od září 2013. Služba nabízí občanům podávat podněty a připomínky ke stavu zeleně, místních 
komunikací, údržbě a pořádku na území obvodu pomocí jednoduché aplikace v mobilním telefonu. 
Informace s fotografií, přesným zaměřením (souřadnice) a popisem problému se k rukám kompetentního 
pracovníka doručí během pár minut.  
V současné době obvod tuto aplikaci prověřuje ve zkušebním provozu a připravuje pro občany možnost 
nahlížení na webu obvodu na průběh řešení jednotlivých hlášení s cílem podpořit součinnost občanů při 
řešení kolizí. 

Jednání bylo ukončeno v 18:05 hod. 
 

Přílohy zápisu z 18. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• prezenční listina 18. řádného jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 
• příloha k usnesení Z/207/2013 – Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první 

polovinu roku 2013 
• příloha k usnesení Z/208/2013 – Plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 

k 31.8.2013 
• příloha k usnesení Z/209/2013 – 4. 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:  

Ján Kasič MUDr. Miloslav Junek 
 
…………………………………………….………….. 

 
…………………………………………….………….. 

dne: 2. října 2013 dne: 2. října 2013 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.  
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty v Pardubicích dne 26. září 2013    
 


