
7. řádné jednání Zastupitelstva MO Pardubice III dne 21. prosince 2015        

 

 

Z Á P I S 
ze 7.  řádného jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 21. prosince 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, Ing. Jaroslav Cihlo, Ing. Martin Kolovratník, Ivan Moravec, Mgr. Ivana 
Nejedlá, Pavel Vojtěch 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:      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 14 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 6. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenování 
MUDr. Drahomíra Peřinová a Ing. Aleš Vavřička. Písemné připomínky nedošly, zápis z 6. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
MUDr. Drahomíru Peřinovou a Ing. Aleše Vavřičku, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy 
návrhové komise Mgr. Ivanu Nejedlou a Mgr. Jiřinu Klírovou. 
 
Usnesení č. Z/77/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Václava Shejbala a Pavla 
Vojtěcha. 
 

Usnesení č. Z/78/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/79/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jiřina Klírová 
a Mgr. Ivana Nejedlá. 
 

Schválení programu jednání 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 
Usnesení č. Z/80/2015                                     (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

 
1. Zpráva KV ZMO - kontrola usnesení 

2. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.11.2015 

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

4. Návrh rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2016 

5. Kulturní akce MO Pardubice III pro rok 2016 

6. Bezpečnostně kontrolní akce 

7. Přehled termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2016 

8. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

9. Informativní zpráva o akcích Městského obvodu Pardubice III 
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10. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

11.  Novela Statutu 

12. Diskuse 
 
 

1. 

Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 10. 12. 2015 
 

Usnesení č. Z/81/2015                                     (rozprava 3; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e  

a) vyřadit z evidence usnesení číslo 

R/59/2015 R/72/2015 R/82/2015 R/91/2015 R/115/2015 R/162/2015 

 R/63/2015 R/78/2015 R/89/2015 R/96/2015 R/151/2015 R/594/2014 
 R/70/2015 R/79/2015 R/90/2015 R/98/2015 R/161/2015 

  
b) ponechat v evidenci usnesení číslo:  

33Z/2007 R/480/2013 

 
2. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2015 
 

Usnesení č. Z/82/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 14, 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 30. 11. 2015. 
 

3. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2015 

 

Usnesení č. Z/83/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

s c h v a l u j e  

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2015 v celkové výši rozpočtu 39.223,1 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
4. 

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 
 

Usnesení č. Z/84/2015                                        (rozprava 3; hlasování: pro 14, proti -, zdrž.) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

s c h v a l u j e  

a) návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši 33.013 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

b) návrh rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 v celkové výši 
433 tis. Kč tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

c) rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2019 tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
5. 

Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2016 
 

Usnesení č. Z/85/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o konání kulturních a dalších akcí Městským obvodem Pardubice III v roce 2016 
 

6. 
Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 

 

Usnesení č. Z/86/2015                                     (rozprava 1; hlasování: pro 14, 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 provedení bezpečnostně-kontrolní akce za účasti Policie ČR, obvodní oddělení Pardubice III 
Městské policie Pardubice, pracovnice OSPOD, konané dne 11. 12. 2015. 
 

7. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2016 

 
Usnesení č. Z/87/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2016 takto:  

25. ledna  RMO  25. července RMO 

29. února RMO  22. srpna RMO 

21. března  RMO + ZMO 19. září RMO + ZMO 

18. dubna RMO  24. října RMO  

23. května RMO 21. listopadu RMO 

20. června RMO + ZMO 19. prosince RMO + ZMO 

 

V 17:24 hod odchází z jednání Martin Vlasák. 

 
8. 

Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
 

Usnesení č. Z/88/2015                                     (rozprava 5; hlasování: pro 13, 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. 
 

9. 
Informace o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/89/2015                                     (rozprava 6; hlasování: pro 13, 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. 
 

10. 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 

 
Usnesení č. Z/90/2015                                     (rozprava 3; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
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s c h v a l u j e 

navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, rady, místostarosty, předsedů a členů výborů a 
komisí MO Pardubice III o 3,5 % od 1. 1. 2016 podle přílohy č. 3, tabulky č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 
11. 

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic 
 
Usnesení č. Z/91/2015                                     (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

s o u h l a s í  

a) s vyhrazením těchto činností v přenesené působnosti městu Pardubice: 

− výkon činnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, 

− výkon veřejného opatrovníka podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

b) s ostatními navrženými změnami Statutu. 
 

Diskuse, závěr 
 
Na závěr jednání byla zmíněna řada neúspěšných jednání s ŘSD ve věci zbezpečnění křižovatky Dašická. 
 
Přílohy zápisu ze 7. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• prezenční listina 7. řádného jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III; 

• příloha k usnesení Z/83/2015 -  4. změna rozpočtu MO Pardubice III 

• příloha k usnesení Z/84/2015 - rozpočet MO Pardubice III na rok 2016 

• příloha k usnesení Z/84/2015 - rozpočet sociálního fondu MO Pardubice III 

• příloha k usnesení Z/84/2015 - rozpočtový výhled MO Pardubice III do roku 2019 

• příloha k usnesení Z/90/2015 - příloha č. 3, tabulka č. 1 
 

V Pardubicích dne 21. prosince 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: 
 

 

Václav Shejbal Pavel Vojtěch 

 
…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
 

 


