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5. řádné jednání ZMO Pardubice III dne 21. dubna 2011 

       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

Z Á P I S 
 

z 5. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
 

které se konalo dne 21. dubna 2011 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni:  Ing. Vítězslav Štěpánek, Petr Tomášek, Bc. Lukáš Těžký, Mgr. Jiřina Klírová, 

MUDr. Drahomíra Peřinová, MUDr. Miloslav Junek, Libor Hlaváč, Ing. Jiří 
Moravec, Ján Kasič, Radka Súkeníková, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jaroslav Cihlo, 
MUDr. Petr Sůva, Ing. Aleš Vavřička 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:      MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D. 
Neomluveni:   - 
Veřejnost: 3 
 

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 14 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 

 
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 

 
Ověřovateli zápisu 4. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ing. Jiří 
Moravec a Libor Hlaváč. Písemné připomínky nedošly, zápis z 5. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 5. jednání Zastupitelstva Městského obvodu 
Pardubice III Ing. Aleše Vavřičku a Ing. Jaroslava Cihla, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a 
členy návrhové komise MUDr. Drahomíru Peřinovou a MUDr. Petra Sůvu. 
 
Usnesení č. Z/56/2011             (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Aleše Vavřičku a 
Ing. Jaroslava Cihla. 
 
Usnesení č. Z/57/2011             (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/58/2011              (rozprava 0; hlasování: pro 14 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení MUDr. Petr 
Sůva a MUDr. Drahomíra Peřinová. 
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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 nebyl 
vznesen žádný návrh na jeho změnu. 
 
Usnesení č. Z/59/2011                     (rozprava: 0; pro 14, proti -, zdrž. -)  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje program ustavujícího zasedání: 
 

1. Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2010 
2.   Vyhodnocení plnění Programu rozvoje za rok 2010 
3.  Spolupráce s Městskou policií v roce 2011 
4. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 3. 2011 
5. 1. změna rozpočtu MO Pardubice III 
6. 1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice III 
7. Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2011 
8. Informace o investičních akcích na území MO Pardubice III  
9. Informace o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 

10. Diskuse 
 

1. 
Informativní zpráva – Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2010 

 
Usnesení č. Z/60/2011            (rozprava: 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje předloženou zprávu, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
2. 

Plnění koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2010 
 

Usnesení č. Z/61/2011            (rozprava: 1; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí 
plnění Koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III (2006 – 2010) v roce 2010, která je 
jako příloha součástí tohoto usnesení. 

 
3. 

Informativní zpráva o spolupráci s Městskou policií v roce 2011 
 

Usnesení č. Z/62/2011            (rozprava: 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
 

4. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2011 
 
Usnesení č. Z/63/2011            (rozprava: 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje předloženou zprávu, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
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5. 
1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2011 

 
Usnesení č. Z/64/2011            (rozprava: 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a schvaluje 
návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši rozpočtu 
31.230 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 

6. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/65/2011                   (rozprava: 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a schvaluje 
návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 
v celkové výši rozpočtu 487 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

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

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení č. Z/66/2011            (rozprava: 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informaci o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III. 
 

8. 
Informativní zpráva - Informace o investičních akcích financovaných  

z rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení č. Z/67/2011            (rozprava: 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informaci o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III. 
 

9. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 

 
Usnesení č. Z/68/2011             (rozprava: 3; hlasování:pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo informativní zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
 

10. 
Diskuse, závěr 

 
V diskusi vystoupil starosta MO Pardubice III, aby informoval členy zastupitelstva o jednání 
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s náměstky Statutárního města Pardubice p. Bílkem a p. Rozinkem na téma doprava v ulici 
Dašická ve smyslu přetížení komunikace a vysoké hlučnosti. Ing. Mgr. Štěpánek společně 
s místostarostou Ing. Cihlem vejdou v jednání se zástupci ŘSD. Ján Kasič v rozpravě připomněl, 
že zatížení příjezdových komunikací Dašická a Sezemická bez realizace dlouhodobě 
plánovaného obchvatu nelze snížit. 
Diskutující z řad veřejnosti Ing. Varga vznesl dotazy ohledně blokového čištění komunikací, 
seče trávy a volného pobíhání psů. Ing. Lenka Vacinová z odboru dopravy a životního prostředí 
všechny připomínky ihned vysvětlila. Dále Ing. Varga vznes dotaz na počet registrovaných psů 
na území MO Pardubice III a poukázal na venčení psů v brzkých ranních hodinách v blízkosti 
benzínové pumpy a restaurace Signál. Ing. Vacinová podala informaci o vyhrazených 
prostranstvích určených pro venčení psů, do kterých lokality spadají a uvedla, že není žádné 
časové omezení pro tuto činnost. 
V rámci diskuse Ing. Jaroslav Cihlo připomněl, že byla odstraněna skládka na hranici našeho 
obvodu.  
Ing. Vavřička poté dotazoval deponii stavební suti na pozemku v blízkosti budovy čp, 1832, tuto 
informaci prověří Lenka Hubertová ze stavebního oddělení Úřadu MO Pardubice III. 
Z řad veřejnosti v diskusi vystoupila občanka MO Pardubice III. Ve smyslu projednávání 
možného zvýšení kompetencí a přesunu agend na obvody upozornila na agendu péče o dítě, 
kterou doposud vykonává Magistrát města Pardubice a doporučila, aby místně znalí zaměstnanci 
vykonávali tuto službu. 
RNDr. Josef Kubát pozval přítomné na akci Slet čarodějnic dne 30. dubna 2011 a podal 
informace o povolované noční produkci pro tuto akci. 
 
(Počet vystoupení v diskusi: 23)  
  
Přílohy zápisu z 5. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• presenční listina 5. řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III 
• příloha k usnesení Z/60/2011 – Zpráva o činnosti MO Pardubice III v roce 2010 
• příloha k usnesení Z/61/2011 – Plnění koncepce rozvoje MO Pardubice III za rok 2010 
• příloha k usnesení Z/64/2011 - 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2011 
• příloha k usnesení Z/65/2011 - 1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice III 
 
 
 
 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Aleš Vavřička  Ing. Jaroslav Cihlo 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  
 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 

V Pardubicích dne 22. dubna 2011 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 

 
dne: ………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 


