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Z Á P I S 
z 6.  řádného jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 21. září 2015 od 17:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: Ing. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, Ing. Miroslav Kubík, Ing. Vlastislav Mácha, Václav 

Shejbal, Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, MUDr. Drahomíra Peřinová, Ing. Aleš Vavřička, 
Martin Vlasák  
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:      Ing. Jaroslav Cihlo, Ing. Martin Kolovratník, Ivan Moravec, Mgr. Ivana Nejedlá, Pavel 
Vojtěch, František Brendl 

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).  
Dále z prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 9 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 5. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenování 
Ing. Miroslava Kubík a Václav Shejbal. 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 6. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
MUDr. Drahomíru Peřinovou a Ing. Aleše Vavřičku, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy 
návrhové komise Ing. Vlastislava Máchu a Mgr. Jiřinu Klírovou. 
 
Usnesení č. Z/68/2015                                        (rozprava 0; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu MUDr. Drahomíru Peřinovou a 
Ing. Aleše Vavřičku. 
 

Usnesení č. Z/69/2015                                        (rozprava 0; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/70/2015                                        (rozprava 0; hlasování: pro 9, 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/71/2015                                        (rozprava 0; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 

 

1. Pololetní plnění MO Pardubice III roku 2015 

2. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 8. 2015 

3. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

4. Informativní zpráva o investičních akcích 

5. Diskuse 
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Po schválení programu jednání informoval starosta Městského obvodu Pardubice III o činnosti starosty a 
Rady městského obvodu Pardubice III. Zmínil účast na zahájení nového školního roku - přivítání prvňáčků 
na ZŠ Dubina a Studánka. 
Z investičních akcí připomněl psí park, který je stále populárnější, na oplocené ploše budou osazeny dvě 
lavičky a výhledově se uvažuje o umístění překážek pro psy. Dále zmínil sadové úpravy Bartoňova u 
bytového domu čp. 827 - 830 (cca 115 tis. Kč), akci Parkourové hřiště před ZŠ Dubina, jehož zahájení je 
plánováno na říjen 2015, záměr umístění altánu v lesoparku, prodloužení veřejného osvětlení na 
Hůrkách, přípravu projektu regenerace panelového sídliště - navazující části, anketu na webu obvodu na 
téma hřiště na Slovanech a jeho budoucnost. 
Dále všechny přítomné pozval na kulturní a sportovní akce pořádané obvodem a Knihovnou na Dubině. 
 

Informativní zpráva o činnosti Rady a starosty MO Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/72/2015                                        (rozprava 5; hlasování: pro 9, 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. 
 

1. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2015 

Usnesení č. Z/73/2015                                        (rozprava 2; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

b e r e   n a   v ě d o m í   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2015, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části. 
 

2. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2015 

Usnesení č. Z/74/2015                                        (rozprava 2; hlasování: pro 9, 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 plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2015. 
 

3. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

Usnesení č. Z/75/2015                                        (rozprava 3; hlasování: pro 9, 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. 
 

4. 
Informace o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

Usnesení č. Z/76/2015                                        (rozprava 3; hlasování: pro 9, 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. 
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5. 

Diskuse, závěr 
 
Na závěr informoval starosta o probíhajících jednáních o možném narovnání poníženého transferu díky 
prodeji pozemků Službám města Pardubic. Místostarosta Václav Shejbal podal informaci ohledně 
plánované rekonstrukce přednádraží s poznatkem zachování stávajícího počtu pruhů na úseku před 
vlakovým a autobusovým nádražím. 
 
Přílohy zápisu z 6. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• prezenční listina 6. řádného jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III; 

• příloha k usnesení Z/73/2015 -  rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první 
polovinu roku 2015. 
 

 

V Pardubicích dne 21. září 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: 
 

 

MUDr. Drahomíra Peřinová Ing. Aleš Vavřička 

 
…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
 

 


