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Z Á P I S 

z 3.  řádného jednání  

Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  

které se konalo dne 23. února 2015 od 17:00 hod 

v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: František Brendl, Ing. Jiřina Klírová, Ing. Martin Kolovratník, RNDr. Josef Kubát, Ing. 

Miroslav Kubík, Ivan Moravec, MUDr. Drahomíra Peřinová, Václav Shejbal, Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek, Ing. Aleš Vavřička, Martin Vlasák, Pavel Vojtěch 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:      Mgr. Ivana Nejedlá, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Jaroslav Cihlo 

Neomluveni:   - 

Hosté:  1 
 

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 2. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenování 
Martin Vlasák a Ing. Aleš Vavřička. Písemné připomínky nedošly, zápis z 2. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 3. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
RNDr. Josefa Kubáta a MUDr. Drahomíru Peřinovou, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy 
návrhové komise Pavla Vojtěcha a Mgr. Jiřinu Klírovou. 
 
Usnesení č. Z/34/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu RNDr. Josefa Kubáta a MUDr. 
Drahomíru Peřinovou. 
 

Usnesení č. Z/35/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/36/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jiřina Klírová a 
Pavel Vojtěch. 

 

Schválení programu jednání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 
Usnesení č. Z/37/2015                                    (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

1. Zpráva o činnosti Rady a starosty MO Pardubice III 

2. Zpráva o činnosti MO Pardubice III za rok 2014 

3. Hospodaření MO Pardubice III za rok 2014 

4. 1. změna rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2015 

5. Inventarizace majetku a závazků MO Pardubice III za rok 2014 
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6. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

7. Informativní zpráva o investičních akcích 

8. Plnění Programu rozvoje MO Pardubice III za volební období 2011-2014 

9. Diskuse 

 
1. 

Informativní zpráva o činnosti Rady a starosty MO Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/38/2015                                     (rozprava 5; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

b e r e  n a   v ě d o m í 

informace o činnosti Rady a starosty Městského obvodu Pardubice III. 
 

2. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2014 

 

Usnesení č. Z/39/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2014. 
 

3. 
Informativní zpráva -  hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014 

 

Usnesení č. Z/40/2015                                     (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014. 
 

4. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 

 

Usnesení č. Z/41/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

s c h v a l u j e  

1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši rozpočtu 37.053,7 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
5. 

Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014 
 

Usnesení č. Z/42/2015                                     (rozprava 1; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2014. 
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6. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

Usnesení č. Z/43/2015                                     (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III. 
 

7. 
Informace o investičních akcích MO 

 

Usnesení č. Z/44/2015                                     (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
 

8. 
Plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za volební období 2011 - 2014 

 
Usnesení č. Z/45/2015                                     (rozprava 1; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za volební období 2011 – 2014 dle přílohy 
tohoto usnesení. 
 

9. 

Diskuse, závěr 
 
V rámci diskuse byla zmíněna studie Studáneckého lesa, v elektronické podobě bude rozeslána všem 
zastupitelům na vědomí. Dále byla zhodnocena dopravní situace na území obvodu s tím, že 
problémovými lokalitami se jeví zejména příjezdová komunikace 1. třídy ze směru od Sezemic, kde zcela 
chybí osvětlení a nejsou dostatečně řešeny přechody pro chodce, dále vysoké zatížení autodopravou v 
ulici Dašická a možnosti zklidnění dopravy v této ulici. 
 
Přílohy zápisu z 3. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• prezenční listina 3. řádného jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 

• příloha k usnesení Z/41/2015 -  1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015. 
 

V Pardubicích dne 23. února 2015 
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:  

RNDr. Josef Kubát MUDr. Drahomíra Peřinová 
 

…………………………………………..…….………….. 
 

………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 


