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Z Á P I S 
z 15. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 21. června 2021 od 18:00 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina. 

 

Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Martin Kolovratník, Jan Končinský, 
Mgr. Monika Kopecká, Pavel Kožíšek, RNDr. Josef Kubát, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Simona 
Machačová, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch, tajemník Úřadu městského obvodu 
Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:    JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Linhart, Pavlína Černíková, Jolana Štěpánková 
Neomluveni:   - 
Veřejnost:  -   

Zahájení 

Řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 18:03 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 
 

Ověřovateli zápisu 14. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Mgr. Monika Kopecká, Ing. Vlastislav Mácha. Písemné připomínky nedošly, zápis ze 14. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 15. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Alenu Sukovou, Pavla Kožíška, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Mgr. Jiřinu 
Klírovou, Jana Končinského. 
 

Usnesení č. Z/181/2021                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Alenu Sukovou, Pavla Kožíška. 
 

Usnesení č. Z/182/2021                (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/183/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jiřina Klírová, Jan 
Končinský. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/184/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 10, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty  

1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019, kterou se vydává Statut města 
Pardubic 

 

2. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2020  

3. Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2021  

4. 3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021  

5. Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III  

6. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

7. Diskuse 
 
  

 

_______________________________________________________________________________________ 
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V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Je zkolaudována škola Montessori, která bude od září 2021 fungovat (1. – 6. ročník), další ročníky 
pak budou postupně nabíhat až do 9. ročníku. Potřebná parkovací místa budou vybudována v rámci 
„Regenerace panelového sídliště“. I do této základní školy nominoval městský obvod člena školské 
rady. 

• Probíhá druhá seč trávníků na území MO Pardubice III. Třetí seč byla zahájena na dětských hřištích a 
psích loukách. Jsou přijata opatření k vhodné seči v době sucha. 

• Proběhlo jednání s Městskou policií Pardubice a PČR. Upozornění na nárůst počtů krádeží jízdních 
kol.  

• V červnovém čísle Zpravodaje MO Pardubice III vyšel program na letní kino na Dubině, které bude 
probíhat každý čtvrtek po celé léto v období prázdnin. Uskuteční se také opékání buřtů, na Dubině 
se bude konat 3x a Na Drážce 2x. 

• V nových prostorách pro knihovnu začala rekonstrukce. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Přichází RNDr. Josef Kubát v 18:10 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 11. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 
Usnesení č. Z/185/2021                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh změn obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha č. 1 a č. 2). 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
2. 

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 
 
Usnesení č. Z/186/2021                                                  (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. Schvaluje  
závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III  
a souhlasí s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice III za rok 2020, a to bez výhrad. 

2. bere na vědomí  
informaci, že Zastupitelstvo města Pardubice schválí na svém jednání účetní závěrku města včetně 
městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2020 a výsledek hospodaření účetní jednotky včetně jeho 
rozdělení. 

_______________________________________________________________________________________ 

3. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2021 
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Usnesení č. Z/187/2021                                                     (rozprava 0; 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 31. 5. 2021. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 

 
Usnesení č. Z/188/2021                                                   (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 64 146,60 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 4/2021, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/189/2021                                           (rozprava 1; 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 o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/190/2021                                           (rozprava 0; 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. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Diskuse, závěr 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek doplnil informace o narůstajícím počtu krádeží jízdních kol. V našem zpravodaji 
byl otisknut článek poskytnutý tiskovým oddělením PČR. V něm jsou uvedeny preventivní rady, jak krádežím 
kol předcházet. Dále byl rozeslán e-mail na bytová družstva na našem území s tímto upozorněním a také 
s možností zorganizovat školení s možností pořízení kamer do jednotlivých domů, na která jsou vázána 
opatření GDPR a legislativa.  

Ing. Martin Kolovratník se dotazuje, zda má akce „Opékání buřtů“ nějaká protiepidemická opatření. 
Aktuálně je povoleno 500 osob ve venkovních prostorách, tudíž se předpokládá, že větší účast, než je 
povolená nebude naplněna. 
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Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu z 15. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Návrh novely OZV; Přílohy č. 3 Statutu – úpravy 

• Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2020; Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020; Účetní závěrka Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 - Přílohy 
pouze elektronicky – na jednání k nahlédnutí 

• Tabulková část plnění k 31. 5. 2021 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 3. změny rozpočtu 2021 – zdroje a výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Alena Suková Pavel Kožíšek 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 24. 6. 2021 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


