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Z Á P I S 

z 22. řádného jednání  

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  

které se konalo dne 17. dubna 2014 od 17:00 hod 

v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
 

 
Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, Libor Hlaváč, Ing. Zdeněk Hrdý, Mgr. 

Jiřina Klírová, Mgr. Lukáš Těžký, MUDr. Petr Sůva, Radka Súkeníková, Ing. Aleš Vavřička, 
MUDr. Peřinová, Ján Kasič, RNDr. Josef Kubát 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková  

Omluveni: Ing. Ing. Jiří Moravec, MUDr. Miloslav Junek, Petr Tomášek 
 
Veřejnost:  13 
 
 

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 21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jiří Moravec a 
MUDr. Miloslav Junek. Písemné připomínky nedošly, zápis z 21. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 22. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
MUDr. Drahomíru Peřinovou a RNDr. Josefa Kubáta, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy 
návrhové komise Mgr. Jiřinu Klírovou a MUDr. Petra Sůvu. 
 
 
 
Usnesení č. Z/236/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu MUDr. Drahomíru Peřinovou a 
RNDr. Josefa Kubáta. 
 
 
Usnesení č. Z/237/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
 
Usnesení č. Z/238/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jiřina Klírová 
a MUDr. Petr Sůva. 
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Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 
Usnesení č. Z/239/2014                                    (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

 
1. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

2. Informace o investičních akcích 

3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.3.2014 

4. 1. změna rozpočtu MO Pardubice III 2014 

5. 1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice III 2014 

6. Informativní zpráva – nový vizuální styl města a městských obvodů 

7. Diskuse 

 
 

1. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 

Usnesení č. Z/240/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, 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. 

 

 

2. 
Informace o investičních akcích MO 

 

Usnesení č. Z/241/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 

 
 

3. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2014 

 

Usnesení č. Z/242/2014                                    (rozprava 0; hlasování: pro 12, 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 31. 3. 2014. 
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4. 

1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 

 
Usnesení č. Z/243/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši rozpočtu 35.799,9 tis. Kč 

ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
5. 

1. změna rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III roku 2014 

 

Usnesení č. Z/244/2014                                    (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
    

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2014 v celkové výši rozpočtu 

376 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 
6. 

Informativní zpráva -  nový vizuální styl města Pardubice a městských obvodů 

 

Usnesení č. Z/245/2014                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o novém vizuálním stylu města Pardubice a městských obvodů.           

 

7. 
Diskuse, závěr 

Starosta MO Pardubice III informoval zastupitele o akci Knihovny MO Pardubice III, která vyhlásila akci 
Daruj knihu - dejme knihám druhou šanci. Bylo shromážděno na 4 tisíce knih. Zhruba 1/3 zařadí 
knihovna do svého výpůjčního fondu, kolem 300 knih putuje do dětského oddělení nemocnice Pardubice 
a na všechna oddělení onkologie. 
 
MUDr. Petr Sůva kladně hodnotil průběh a výsledek investiční akce Centrální osa. Z diskuse pak 
vyplynula potřeba vyvěsit na webu obvodu anketu, zda zastřešit objekt 983, Jana Zajíce pro eventuelní 
využití na trhy a kulturní akce, či nikoliv. 
 
Ing. Cihlo okomentoval žádost o umístění diskutované sochy Vítězství na území MO Pardubice III - 
konkrétně v rámci současné stavby Centrální osa. 
 
Mgr. Jiřina Klírová upozornila na nové obyvatele ubytoven na Hůrkách, na zhoršující se bezpečnost 
v areálu a přilehlých částech a doporučuje zahrnout kontrolu areálu Hůrek jako prioritní úkol. 
 
Starosta informoval zastupitele o pravidelných jednáních se zástupci Městského policie i Policie ČR. 
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Vysvětlil záměr zvýšit počet kamer, rozšíření kamerového systému s cílem sledovat veřejné plochy a 
hřiště. 
 
Z řad přítomných občanů zazněla diskuse ohledně stavu opravy přístupových komunikací v řadových 
garážích V. Junkové. Byli informováni o současném stavu věci s tím, že bylo zažádáno o stavební povolení 
a bude vypsáno poptávkové řízení k upřesnění skutečných nákladů. Finanční náklady na tuto akci 
opakovaně uplatňuje MO do rozpočtu města Pardubic. 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hod. 
 
 

Přílohy zápisu z 22. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 

• prezenční listina 22. řádného jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 

• příloha k usnesení Z/243/2014 - 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 

• příloha k usnesení Z/244/2014 - 1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice III 
 

 
V Pardubicích dne 17. dubna 2014 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 

 

 
 
 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

RNDr. Josef Kubát MUDr. Drahomíra Peřinová 
 
…………………………………………….………….. 

 
…………………………………………….………….. 

dne: 17. dubna 2014 dne: 17. dubna 2014 

 
  


