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       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

 

 

Z Á P I S 
 

z 2. mimořádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
 

které se konalo dne 7. prosince 2010 od 16:00 hod 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina 

     
 
 
Přítomni:  Ing. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Ivana Nejedlá, Bc. Lukáš Těžký, Mgr. Jiřina Klírová, 

MUDr. Drahomíra Peřinová, MUDr. Miloslav Junek, Libor Hlaváč, Ing. Jiří 
Moravec, MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D., Ján Kasič, Ing. Aleš Vavřička, 
Radka Súkeníková, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jaroslav Cihlo, MUDr. Petr Sůva 

 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 
Omluveni:      - 
Neomluveni:   - 
 

 
 
 
Program ustavujícího jednání:          
 
1. Změna ve složení orgánů Městského obvodu Pardubice III 
2. Diskuse 
 
 

Zahájení 
 
Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo 
zahájeno v 16:00 hodin místostarostou Městského obvodu Pardubice III panem Ing. Jaroslavem 
Cihlem (dále jen předsedající) v reakci na odstoupení pana Jána Kasiče z funkce starosty Městského 
obvodu Pardubice III. V úvodu jednání předsedající podal také zprávu o abdikaci pana MUDr. 
Milana Peřiny z důvodu zvýšení pracovních úkolů v zaměstnání, která byla podána ke dni 
5.12.2010. Přivítal tímto prvního náhradníka za Sdružení pro Pardubice dle výsledků voleb pana 
MUDr. Petra Sůvu, kterému tak dne 6.12.2010 vznikl mandát člena Zastupitelstva. 
 
Před zahájením bylo novému členovi Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městského obvodu podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
volbách).  
 
Dále z prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno všech 15 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
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Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu 

 
Složení slibu MUDr. Petra Sůvy proběhlo tak, že tajemník úřadu přečetl slib „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města 
Pardubice jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval nového člena 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je 
nedílnou součástí zápisu. 

 
 

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatele a návrhové komise 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Lukáše Těžkého a MUDr. Drahomíru Peřinovou, 
zapisovatelem Bc. Petru Gadlenovou, členy návrhové komise RNDr. Josefa Kubáta, Mgr. Jiřinu 
Klírovou a Ing. Aleše Vavřičku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Usnesení č. Z/24/2010          (pro 15, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lukáše Těžkého a 
MUDr. Drahomíru Peřinovou.    
 
Usnesení č. Z/25/2010          (pro 15, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/26/2010          (pro 15, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení RNDr Josef 
Kubát, Mgr. Jiřina Klírová a Ing. Aleš Vavřička. 

 
 

Schválení programu jednání 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen 
návrh na jeho změnu předsedajícím, a to v bodě 1. Změna ve složení orgánů Městského obvodu 
Pardubice III na 1. Volba starosty. Vystoupila Mgr. Klírová, členka návrhové komise a podala 
návrh, aby se o všech návrzích přednesených na 2. mimořádném jednání hlasovalo tajně.  
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Usnesení č. Z/27/2010         (pro 10, proti 5, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III souhlasí, aby bylo o všech návrzích usnesení 
hlasováno tajně. 
 
Poté Ing. Jaroslav Cihlo oznámil, že bere svůj pozměňující návrh zpět. Žádný další pozměňující 
návrh nebyl podán, návrhová komise přednesla návrh usnesení o programu jednání tak, jak byl 
uveden na pozvánce. 
 
Usnesení č. Z/28/2010         (pro 14, proti 1, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje program ustavujícího zasedání: 
1. Změna ve složení orgánů Městského obvodu Pardubice III 
2. Diskuse 
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1. Změna ve složení orgánů Městského obvodu Pardubice III 

 
1a) Zvolení volební komise  

 
Předsedající k provedení voleb orgánů městského obvodu navrhl zvolit tříčlennou volební komisi 
v tomto složení: Ing. Jiří Moravec, Mgr. Ivana Nejedlá, MUDr. Petr Sůva. Současně upozornil, že 
členové volební komise by neměli být kandidáty na starostu nebo místostarostu. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Usnesení č. Z/29/2010                    (pro 14, proti 1, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí tříčlennou volební komisi ve složení Ing. Jiří 
Moravec, Mgr. Ivana Nejedlá a MUDr. Petr Sůva. 
 
Volební komise zvolila ze svého středu předsedkyní volební komise paní Ivanu Nejedlou. 
 
1b) Volba starosty 
 
Předsedající uvedl, že v souladu s volebním řádem probíhá volba starosty tajně a dvoukolově, 
pokud některý z kandidátů nezíská již v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny.  
Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci starosty. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    Vítězslav Štěpánek 
Koalice pro Pardubice      bez návrhu 
PARDUBÁCI       bez návrhu 
Komunistická strana Čech a Moravy    bez návrhu 
Česká strana sociálně demokratická     bez návrhu 
Sdružení pro Pardubice     bez návrhu 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Jediný kandidát potvrdil souhlas s kandidaturou na funkci starosty a krátce se představil. 
Po přepočítání hlasů v prvním kole volby starosty volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 12 
platných hlasů a tři neplatné hlasy, nadpoloviční počet hlasů, tj. 12 z celkových patnácti získal Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. 
 

Usnesení č. Z/30/2010         (pro 12, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí starostou Městského obvodu Pardubice III pana Ing. 
Mgr. Vítězslava Štěpánka. 
 
Starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek poděkoval přítomným za důvěru a přerušil jednání k poradě 
klubů. Po ukončení přestávky starosta Štěpánek krátce promluvil o současném složení rady a poté 
vyzval zastupitele k hlasování o odvolání místostarosty a členů rady, aby poté mohl být zvolen nový 
místostarosta a členové rady. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Níže uvedené usnesení nebylo přijato        (pro 5, proti 10, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III odvolává místostarostu Ing. Jaroslava Cihla a členy 
Rady městského obvodu Pardubice III RNDr. Josefa Kubáta, Ing. Aleše Vavřičku a MUDr. Drahomíru 
Peřinovou. 
 
 
 
 



 

4 
 

2. 
Diskuse, závěr 

 
Do diskuse se nepřihlásil žádný ze zastupitelů ani přítomné veřejnosti. Na závěr jednání si vzal 
slovo starosta Městského obvodu Pardubice III, poděkoval přítomným za účast na mimořádném 
jednání zastupitelstva a kolegům zastupitelům popřál mnoho úspěchů v další práci. Předsedající 
poté ukončil jednání. 
 
Přílohy zápisu z 2. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• presenční listina; 
• rezignace Jána Kasiče;  
• rezignace MUDr. Milana Peřiny; 
• slib člena zastupitelstva MUDr. Petra Sůvy; 
• hlasovací lístky z hlasování o: 

�  způsobu hlasování tajnou volbou 
�  programu jednání 
�  složení volební komise 
�  volbě starosty 
�  odvolání místostarosty a členů rady. 

 
 

 
 

 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Mgr.  Lukáš Těžký  MUDr. Drahomíra Peřinová 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 
 

 
 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                                                                  
V Pardubicích dne 7. prosince 2010                                                                              Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Bc.  Petra Gadlenová, kancelář starosty MO Pardubice III  


