
16. řádné jednání Zastupitelstva MO Pardubice III dne 18. prosince 2017 

 

 

Z Á P I S 
z 16 .  řádného  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 18. prosince 2017 od 17:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Vlastislav Mácha, Václav Shejbal, Pavel 
Vojtěch, Ing. Miroslav Kubík, Ing. Martin Vlasák, MUDr. Drahomíra Peřinová, Ing. Aleš 
Vavřička, RNDr. Josef Kubát 

Omluveni:  Ing. Cihlo, Mgr. Ivana Nejedlá, František Brendl, Ivan Moravec 

Neomluveni:  - 
Hosté:  - 

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 
10 členů zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 15. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenování 
Mgr. Jiřina Klírová a Ing. Miroslav Kubík. Písemné připomínky nedošly, zápis z 15. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 16. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Ivana Moravce a Václava Shejbala, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové komise Mgr. 
Ivanu Nejedlou a Ing. Vlastislava Máchu. 
 

Usnesení č. Z/171/2017                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ivana Moravce a Václava 
Shejbala. 
 

Usnesení č. Z/172/2017                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 

Usnesení č. Z/173/2017                                       (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jiřina Klírová a Ing. 
Vlastislav Mácha. 
 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/174/2017                                     (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 

1. Termíny RMO a ZMO na rok 2018 

2. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

3. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

4. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
5. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

6. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30. 11. 2017 

7. 3. změna rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2017 
8. Návrh rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2018 

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice III do roku 2021 

10. Kulturní akce MO Pardubice III pro rok 2018 
11.  Diskuse 
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1. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2018 

 
Usnesení č. Z/175/2017                                     (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2018 takto:  

1. pololetí 2018 2. pololetí 2018 

22. ledna  RMO  16. července RMO 

19. února RMO            13. srpna RMO 

12. března  RMO + ZMO         10. září RMO + ZMO 

16. dubna RMO    

21. května RMO   

11. června RMO + ZMO   

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Směrnice č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

 

Usnesení č. Z/176/2017                                     (rozprava 4; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, tak jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 

Usnesení č. Z/177/2017                                     (rozprava 3; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů výborů a 
komisí MO Pardubice III od 1. 1. 2018 podle 1. návrhu přílohy č. 2, tabulky návrh č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 

2. rozhoduje 

že odměny neuvolněným členům zastupitelstva se za jednotlivé funkce s platností od 1. 1. 2018 budou 
sčítat při souběhu výkonu více funkcí do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to ve výši odměn 
schválených zastupitelstvem obce za jednotlivé funkce. Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena 
zastupitelstva obce bez dalších funkcí a odměna místostarosty. 

_____________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/178/2017                                     (rozprava 5; hlasování: pro 11, 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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_____________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 
Usnesení č. Z/179/2017                                     (rozprava 6; hlasování: pro 11, 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. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2017 

 
Usnesení č. Z/180/2017                                     (rozprava 2; hlasování: pro 11, 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 30. 11. 2017. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2017 

 

Usnesení č. Z/181/2017                                     (rozprava 3; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 v celkové výši rozpočtu 32.936,7 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 

 

Usnesení č. Z/182/2017                                     (rozprava 5; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové výši 37.317 tis. Kč ve zdrojové i 
výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 v celkové výši 555 tis. Kč tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2021 

 

Usnesení č. Z/183/2017                                     (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2021 tak, jak je uvedeno v příloze, 
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která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2018 

 

Usnesení č. Z/184/2017                                     (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

zprávu o konání kulturních a dalších akcí Městským obvodem Pardubice III v roce 2018. 
_____________________________________________________________________________________ 

11. 

Diskuse, závěr 
 

V diskusi 16. řádného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice III poděkoval starosta MO III zaměstnancům 
úřadu a zastupitelům za dobrou práci v uplynulém roce. 

 
Přílohy zápisu z 16. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• prezenční listina 16. řádného jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III; 

• příloha k usnesení Z/176/2017 - Směrnice č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem; 

• příloha k usnesení Z/177/2017 - Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů 
a členů výborů a komisí; 

• příloha k usnesení Z/181/2017 - 3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2017 
 

• příloha k usnesení Z/182/2017 - Rozpočet MO Pardubice III na rok 2018. 

• příloha k usnesení Z/183/2017 - Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 
do roku 2021. 

 

 
V Pardubicích dne 18. prosince 2017 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
 
 
 
 

                                   Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
O v ě ř o v a t e l é:  

Ivan Moravec Václav Shejbal 

 
…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 


