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Z Á P I S 
z 12. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 14. prosince 2020 od 17:00 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina. 

 

Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavlína Černíková, Mgr. Jiřina Klírová, Jan Končinský, Pavel 
Kožíšek, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jan Linhart, Ing. Simona Machačová, Ing. Vlastislav Mácha, 
Ing. Alena Suková, Jolana Štěpánková, JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., Pavel Vojtěch, tajemník 
Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:    Mgr. Monika Kopecká, Ing. Martin Kolovratník 
Neomluveni:   - 
Veřejnost:  -   

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). Dle prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 13 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 11. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
JUDr. Petr Tomášek, PhD., Jolana Štěpánková. Písemné připomínky nedošly, zápis z 11. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 12. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Jana Linharta, Pavla Vojtěcha, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise JUDr. Petra 
Tomáška, PhD., Pavlínu Černíkovou. 
 

Usnesení č. Z/146/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Linharta, Pavla Vojtěcha. 
 

Usnesení č. Z/147/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/148/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení JUDr. Petr Tomášek, PhD., 
Pavlína Černíková. 
 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/149/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty  

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III  

2. Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021  

3. Dodatek č. 10 směrnice „Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem“  

4. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30. 11. 2020  

5. 5. změna rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2020  

6. Návrh rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2021  

7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice III do roku 2024  

8. Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III  
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9. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

10. Diskuse  

_______________________________________________________________________________________ 

 
V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálních informacích: 

• Došlo k realizaci výsadby 26 stromů. Jednalo se o výsadbu stromů na plochách zařazených do 
pasportu veřejné zeleně, které byly umístěny tak, aby nenarušily stávající inženýrské sítě včetně 
jejich ochranných pásem. Stromy byly vysázeny jako náhrada za stromy, které byly vyvráceny a 
poškozeny při bouřce s nárazovým větrem dne 20. července 2020 na území Městského obvodu 
Pardubice III. 

• Předán podnět na OMI MmP k možnosti vysázení stromů (lípy) podél garáží Služeb města Pardubic, 
a.s. 

• Proběhlo jednání s Ing. Míčou, vedoucím odboru životního prostředí MmP ohledně pročištění 
Studáneckého lesa. Zatím nejsou bohužel volné kapacity pro zlepšení stavu, ale v plánu to je. 

• Prodejna knih-elektra sídlící pod Úřadem městského obvodu Pardubice III ukončuje nájemní 
smlouvu. Tím vzniká myšlenka přesunutí Knihovny MO Pardubice III do těchto prostor. Knihovna by 
tak byla dostupnější a využitelnější pro občany našeho obvodu a především bezbariérová. Navíc by 
to znamenalo nižší nájemné, než je tomu doposud v prostorách zdravotního střediska. 

• Probíhá příprava variant řešení využití prostoru v areálu Hůrka, které pan starosta předloží 
pravděpodobně v únoru na jednání Zastupitelstva MmP. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 7. 12. 2020 

 
Usnesení č. Z/150/2020                                          (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

1) ponechat v dlouhodobé evidenci - z předešlých volebních období 
usnesení č.: 33 Z/2007; Z/156/2017 
 

2) ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.:  Z/56/2019 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021 

 
Usnesení č. Z/151/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

předložené termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2021 takto:  

18. ledna RMO  19. července RMO 

22. února RMO + ZMO 16. srpna RMO 

22. března RMO 20. září RMO + ZMO 

19. dubna RMO + ZMO  18. října RMO  

24. května RMO 22. listopadu RMO 

21. června RMO + ZMO 20. prosince RMO + ZMO 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Dodatek č. 10 ke směrnici 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 
Usnesení č. Z/152/2020                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 10 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno v příloze, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2020 

 
Usnesení č. Z/153/2020                                           (rozprava 2; hlasování: pro 13, 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 30. 11. 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

5. 
5. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020 

 
Usnesení č. Z/154/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu 53.199,9 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 

 
Usnesení č. Z/155/2020                                           (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši 44.263,3 tis. Kč ve zdrojové  
i výdajové části, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši 984 tis. Kč tak, jak 
je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
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7. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  

Městského obvodu Pardubice III do roku 2024 
 

Usnesení č. Z/156/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2024 tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území  

Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/157/2020                                           (rozprava 2; hlasování: pro 13, 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/158/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Diskuse, závěr 

Pan starosta pověřil na žádost Ing. Jana Linharta zpracovatelku informativních zpráv probíhajících na území 
MO Pardubice III Ing. Lenku Vacinovou o zestručnění textů. Jde především o informování ZMO Pardubice III 
formou aktuálních zpráv, které jsou aktuálně v řešení. Takto upravenou zprávu Ing. Lenka Vacinová předloží 
na dalším jednání ZMO Pardubice III. 

RNDr. Josef Kubát v diskusi otevřel problematiku Studáneckého lesa, který není v dobrém stavu a také je 
zde mnoho popadaných stromů (vlivem červencové bouřky s nárazovým větrem, kůrovcem) a přerůstajících 
keřů. Pan starosta odpovídá, že les není v našem majetku, ale v majetku města. Náš obvod obstarává 
mobiliář a odpadkové koše. Je ale připravena studie na zlepšení cest. Pan starosta též zmiňuje možnost 
zorganizovat pracovní brigádu na úklid lesa a zapojit občany našeho obvodu. Domnívá se, že by lidé mohli 
přijít pomoci. 

Ing. Simona Machačová upozorňuje na nefunkční automat na prodej jízdenek Na Pergole, který patří 
Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. 
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Dále Ing. Simona Machačová mluví o problematice přeplněných kontejnerů na papír a plast. Stává se často, 
že kontejnery jsou plné a nejde do nich uložit vytříděný odpad. Pan starosta informuje, že svoz probíhá 
každé úterý a čtvrtek. Z důvodu kapacity přístřešků si myslí, že není možné navýšit počet kontejnerů, 
protože by se už pod přístřešky nevešly. V ulici J. Janáčka došlo k dezinfekci přístřešků a popelnic. Toto 
místo bylo v nevyhovujícím stavu. 

Odbor dopravy a životního prostředí dostal za úkol prověřit, zda není možnost častějšího vyvážení odpadu, 
konkrétně kontejnerů pro papír a plast. Na příštím jednání podá Zastupitelstvu MO Pardubice III informaci, 
zda je nějaká možnost řešení tohoto problému. Ing. Jan Linhart ještě informuje o možnosti kontejnerů, 
které disponují čidly na zjištění kapacity plnosti kontejneru. 

Pan starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek poděkoval celému zastupitelstvu za jejich činnost v letošním roce 
a popřál krásné Vánoce, hodně štěstí, a hlavně zdraví v novém roce. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:51 hodin.  
 
Přílohy zápisu z 12. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Dodatek č. 10 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

• Tabulková část plnění k 30. 11. 2020 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 5. změny rozpočtu 2020 – zdroje a výdaje 

• Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 

• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2024, viz Návrh 
rozpočtu na rok 2021, poslední strana. 

 

 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Jan Linhart Pavel Vojtěch 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 17. 12. 2020 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


