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

Z Á P I S 
 

z 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 17. září 2009 od 17:00 hod 

v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III. 
 
Přítomni:       členové Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

Vítězslav Štěpánek, Jaroslav Cihlo, Jiřina Klírová, Otomar Gruntorád, Josef Kubát, 
Ivana Nejedlá, Ján Kasič, Pavel Vojtěch, Andrea Klírová, Jan Linhart, Aleš Vavřička,  
 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Ludmila Knotková 
 

Omluveni: Marie Brabcová, Markéta Tauberová, Petr Sůva. 
__________________________________________________       ______________________ 

 
J e d n á n í 

 

Jmenování ověřitelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise                  (pro 12, proti -, zdrž -) 
 

Ověřiteli  zápisu 18. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni:  
Jaroslav  C i h l o 
Ján  K a s i  č  
Písemné připomínky nedošly, zápis ze 18. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III  byl na základě vyjádření ověřitelů zápisu schválen. 
 
Zapisovatelkou  19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byla jmenována:Petra 
G a d l e n o v á. 
 
Návrhová komise  19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byla navržena a 
schválena v tomto složení:   
Ivana  N e j e d l á 
Jiřina  K l í r o v á  
 
Ověřiteli  zápisu 19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni: 
Pavel  V o j t ě c h 
Otomar  G r u n t o r á d   

 _____________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Program  19. řádného jednání byl schválen takto:                 (pro 12, proti -, zdrž.-) 
 

1. Informativní zpráva - Areál Hůrka 
2. Jednací řád Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 
3. Vyhodnocení plnění rozpočtu první poloviny roku 2009 MO Pardubice III 
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4. 3. změna rozpočtu 2009 Městského obvodu Pardubice III 
5. Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu roku 2010 MO Pardubice III 
6. Informativní zpráva o pohledávkách 
7. Informativní zpráva o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice III 
8. Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
9. Informativní zpráva o navrhované centralizaci stavebních úřadů MO a dalších agend 

10. Diskuse 
______________________________________________________________________________ 

 
II. 

   P r o g r a m 
 

1.  
Ústní informativní zpráva – areál Hůrka 

Hosté pan Jírek a pan Malinský (zástupci firmy EUBE, a.s.) podali aktuální informace o záměru 
firmy EUBE, informovali o historii jednání a nastínili plánovaný postup. Rozdrapování záměru 
do 7 částí se záměrem získat veškerá povolení pro realizaci 1. etapy do konce roku 2012. 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. 

Změna jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení Z 100/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

návrh jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, jehož znění je nedílnou 
součástí tohoto usnesení včetně příloh 
______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyhodnocení plnění rozpočtu  Městského obvodu Pardubice III  

první poloviny roku 2009 
 
Usnesení Z 101/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III první poloviny roku 2009, které je 
jako příloha nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části 
_____________________________________________________________________________ 

 
4. 

3. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2009 
 
Usnesení Z 102/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
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schvaluje 

návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové výši rozpočtu 
40.443 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 
______________________________________________________________________________ 

 
5. 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu  
Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na akci „Regenerace panelového sídliště 

Dubina – lokalita 5A-S5 Pardubice“ 
 
 
Usnesení Z 103/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

zavazuje se 

schválit finanční prostředky na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A-S5 
Pardubice“ v rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 ve výši 3.021 tis. Kč 
______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva – o pohledávkách 

 
Usnesení Z 104/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva - Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu M ěstského 

obvodu Pardubice III 
 
Usnesení Z 105/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
 
Usnesení Z 106/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________ 
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9. 
Informativní zpráva – centralizace stavebních úřadů městských obvodů a dalších agend 

 
Usnesení Z 106/2009:                              (pro 12, proti -, zdrž -) 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. b e r e   j i  n a   v ě d o m í 

2. t r v á  

      minimálně na zachování agend svěřených v rámci přenesené působnosti městskému obvodu 

3. d o p o r u č u j e  

členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, zejména těm, kteří jsou členy 
Zastupitelstva statutárního města Pardubice, prosazovat výkon agendy stavebních úřadů, 
sociální i přestupkové agendy na městských obvodech statutárního města Pardubice, 
minimálně v té úrovni jako doposud (např. při jednáních o statutu apod.) 

4. u k l á d á  

      starostovi vypracovat návrh změny statutu na úrovní kolegia starostů. 
______________________________________________________________________________ 

 
10. 

Diskuse 
 

V diskusi vystoupili členové zastupitelstva a hodnotili úroveň prací na území MO Pardubice III – 
jednak akcí investiční povahy, údržbové i úklidové. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
                            Mgr. Vítězslav Štěpánek 

starosta Městského obvodu Pardubice III 
 
 

 
 
O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Pavel  V o j t ě c h Otomar G r u n t o r á d 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 

 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                          Jména jsou uváděna bez titulů                                       
 
Zpracovala: Petra Gadlenová, kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III 


