
14. řádné jednání Zastupitelstva MO Pardubice III dne 13. prosince 2012 
 

     Statutární město Pardubice  -  Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

Z Á P I S 
z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

 

které se konalo dne 13. prosince 2012 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni:  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, RNDr. Josef Kubát, MUDr. 
Drahomíra Peřinová, Ján Kasič, Libor Hlaváč, Mgr. Jiřina Klírová, MUDr. Miloslav 
Junek, Mgr. Lukáš Těžký, Radka Súkeníková, Ing. Aleš Vavřička, MUDr. Petr Sůva, 
Ing. Zdeněk Hrdý 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Petr Tomášek, Ing. Jiří Moravec 
Veřejnost:  0 
 
 

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 13 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 13. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli Ján Kasič a Mgr. 
Lukáš Těžký. Písemné připomínky nedošly, zápis z 13. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Ing. Jaroslava Cihla a Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové 
komise MUDr. Drahomíru Peřinovou a RNDr. Josefa Kubáta. 
 
Usnesení č. Z/153/2012                            (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Cihla a Mgr. 
Jiřinu Klírovou. 
 
Usnesení č. Z/154/2012                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/155/2012                             (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení RNDr. Josef Kubát 
a MUDr. Drahomíra Peřinová. 
 
 
 

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. 
 



14. řádné jednání Zastupitelstva MO Pardubice III dne 13. prosince 2012 
 

Usnesení č. Z/156/2012                                    (rozprava: 0; pro 13, proti -, zdrž. -)  
 

1. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.11.2012 
2. 4. změna rozpočtu MO Pardubice III 2012 
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice III na rok 2013 
4. Informace o kulturních akcích 
5. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

6. Informace o investičních akcích  

7. Termíny jednání RMO a ZMO na rok 2013 
8. Informativní zpráva o provedení bezpečnostní akce 

9. Diskuse 
 

1. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 30.11.2012 

 

Usnesení č. Z/157/2012                                    (rozprava: 5; pro 13, proti -, zdrž. -)  
 

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

2. 
4. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2012 

 
Usnesení č. Z/158/2012                                    (rozprava: 3; pro 13, proti -, zdrž. -)  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednal předloženou zprávu a  

schvaluje 

třetí změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 v celkové výši rozpočtu 
33.403 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

3. 
Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2013 

 

Usnesení č. Z/159/2012                                    (rozprava: 10; pro 11, proti -, zdrž. 2) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

schvaluje  

a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
33.088 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení, 

b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši 
rozpočtu 375 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto unesení.  

c) rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2016 tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

4. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2013 

 
Usnesení č. Z/160/2012                                    (rozprava: 2; pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a bere tuto na 
vědomí. 
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5. 

Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
 

Usnesení č. Z/161/2012                                    (rozprava: 2; pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
 

6. 
Informace o investičních akcích 

 
Usnesení č. Z/162/2012                                    (rozprava: 2; pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 
 

7.  
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2013 

 
Usnesení č. Z/163/2012                                    (rozprava: 1; pro 13, proti -, zdrž. -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s předloženým návrhem termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2013 takto: 

17. ledna 2013  RMO    25. července 2013  RMO 
21. února            RMO + ZMO   22. srpna                         RMO 
21. března                    RMO    26. září                        RMO + ZMO 
18. dubna                     RMO + ZMO   24. října                       RMO 
23. května                    RMO    21. listopadu                  RMO 
27. června                    RMO + ZMO   19. prosince                    RMO + ZMO. 

 
 

8. 
Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 

 
Usnesení č. Z/164/2012                                    (rozprava: 1; pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

zprávu o provedení bezpečnostně-kontrolní akce za účasti Městské policie Pardubice, konané dne 
7. prosince 2012. 
 

 
9. 

Diskuse, závěr 
 

Byl diskutován princip a způsob tvorby rozpočtů městských obvodů a zejména situace, proč městské 
obvody včetně našeho neobdržely za rok 2012 podíl na odvodech za VHP, když jim je přiznává Statut, 
přičemž skutečnost, že zákonem o loteriích došlo k nahrazení stávajících odvodů odvodem jiným a ke 
změně toků finančních prostředků, nepovažují za relevantní. Dále se zastupitelé dotazovali na způsob 
překládání vyjádření obvodů ke zprávám do Zastupitelstva a Rady města Pardubice. 
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Usnesení č. Z/165/2012                             (rozprava 12; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

žádá primátorku města 

a) o posílení rozpočtu MO Pardubice III na rok 2013 a následující roky o finanční prostředky, které mu 
byly odejmuty v souvislosti se změnou zákona o loteriích, 

b) o vyjádření, proč ke změně Statutu schválenému na Zastupitelstvu města dne 11. 12. 2012 opět 
nebyla zastupitelům předložena vyjádření jednotlivých MO k návrhu Statutu, 

c) o vysvětlení metodiky stanovení koeficientů podílu na daních plynoucího do rozpočtů MO účastí 
náměstka primátorky nebo vedoucího ekonomického odboru na Zastupitelstvu MO Pardubice III dne 
21. 2. 2013. 

 
Dále bylo diskutováno řešení osvětlení příjezdové komunikace od obce Sezemice a následné varianty 
nasvícení přechodů pro chodce. Starosta MO Pardubice III byl pověřen jednáním se zástupci Krajského 
úřadu Pardubického kraje o možnostech financování požadovaného osvětlení. Na únorovém jednání 
Zastupitelstva MO Pardubice III bude podána informativní zpráva průběhu jednání a možnostech 
realizace vybudování osvětlení. 
 
Starosta městského obvodu Pardubice III pozval všechny přítomné na tradiční akci obvodu Vánoční 
zpívání dne 23.12.2012 od 17:00 hod na prostranství před ZŠ Dubina. 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hod. 
 
 
Přílohy zápisu z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• prezenční listina 14. řádného jednání Zastupitelstva MO Pardubice III; 
• příloha k usnesení Z/158/2012 - 4. změna rozpočtu MO pardubice III; 
• příloha k usnesení Z/159/2012 - rozpočet MO Pardubice III na rok 2013. 
 
 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Jaroslav Cihlo Mgr. Jiřina Klírová 
 
…………………………………………….………….. 

 
…………………………………………….………….. 

dne: 13. prosince 2012 
 
 

dne 13. prosince 2012 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.  
V Pardubicích dne 13. prosince 2012  
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová, kancelář starosty 
 

 


