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Z Á P I S 
z 3.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 25. února 2019 od 17:00 hod 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

Přítomni: Pavlína Černíková, Ing. Martin Kolovratník, Jan Končinský, Mgr. Monika Kopecká, Pavel 
Kožíšek, Mgr. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jan Linhart, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. 
Alena Suková, Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková. 

Omluveni:      Mgr. Petr Tomášek, Ing. Simona Machačová 
Neomluveni:   Jolana Štěpánková 
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 12 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 2. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Pavlína Černíková a Mgr. Monika Kopecká. Písemné připomínky nedošly, zápis z 2. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 3. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Vlastislava Máchu a RNDr. Josefa Kubáta, zapisovatelkou Janu Heřmanovou a členy návrhové komise Ing. 
Martina Kolovratníka a Ing. Jana Linharta. 
 

Usnesení č. Z/43/2019                                                        (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Vlastislava Máchu a RNDr. 
Josefa Kubáta 
 

Usnesení č. Z/44/2019                                                      (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Janu Heřmanovou 
 

Usnesení č. Z/45/2019                                             (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Kolovratník a 
Ing. Jan Linhart 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/46/2019                                            (rozprava -; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2018 

2. Hospodaření Městského obvodu Pardubice III roku 2018 

3. Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III 

4. 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

5. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
6. Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice III 

7. Připravované tradiční kulturní akce MO Pardubice III pro rok 2019 

8. Přiznání mimořádné odměny starostovi 
9. Obecný statut a jednací řád výborů zastupitelstva 

10. Diskuse 
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1. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2018 

 
Usnesení č. Z/47/2019                                     (rozprava -; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2018. 
_______________________________________________________________________________________ 

2. 
Informativní zpráva - hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2018 

 
Usnesení č. Z/48/2019               (rozprava -; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2018. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2018 

 
Usnesení č. Z/49/2019                                     (rozprava -; hlasování: pro 12, 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. 12. 2018. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

4. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 

Usnesení č. Z/50/2019                                     (rozprava 5; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

a) 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši rozpočtu 46.255 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2019, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši rozpočtu 
767 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 2/2019, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 

5. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 
Usnesení č. Z/51/2019                                        (rozprava 5; hlasování: pro 12, 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. 
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6. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení č. Z/52/2019                                     (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 

7. 
Informativní zpráva - Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2019 

 
Usnesení č. Z/53/2019                                     (rozprava 4; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

zprávu o konání kulturních a dalších akcí Městským obvodem Pardubice III v roce 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 

8. 
Přiznání mimořádné odměny starostovi Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/54/2019               (rozprava 1; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. 3) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

starostovi Městského obvodu Pardubice III vyplacení mimořádné odměny ve výši jednonásobku zákonem 
stanovené měsíční odměny za plnění mimořádných úkolů nad rámec svých povinností a to: 

• za podporu spolkové činnosti seniorů v městském obvodu a zpracování pravidel sponzorských darů na 
činnosti seniorských klubů, 

• za zajištění většinového financování rekonstrukce cyklostezky SV-JZ na Dubině městem Pardubice (cca 
17 mil. Kč), 

• za osobní přispění k naplnění Programu rozvoje MO v minulém volebním období nejméně na 80 %. 
_______________________________________________________________________________________ 

9. 
Obecný statut a jednací řád finančního a kontrolního výboru   

Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení č. Z/55/2019                                         (rozprava 3; hlasování: pro 11, proti -, zdrž.1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) Obecný statut a jednací řád finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
b) Obecný statut a jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Diskuse, závěr 

 
Pan starosta podal informaci o, z hlediska rozpočtu MO, možném financování akcí MO, o programu rozvoje, 
který se připravuje, a který všem zastupitelům rozešle, přičemž vítá všechny připomínky a podněty 
jednotlivých zastupitelů. Program rozvoje se bude projednávat na příštím jednání Zastupitelstva. Dále 
informoval o závazku města, že se bude spolupodílet na jedné investiční akci v každém MO. U nás přichází v 
úvahu regenerace sídliště Dubina, která by mohla být připravená k realizaci v příštím roce.  
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Dále informoval, že se bude žádat o dotační titul na Studánecký les – chystá se i obnova vodního systému. 

Zastupiteli byla diskutována v rámci bodu jednání č. 5 stavba „Rozšíření obchodně-servisního areálu skupiny 
Barth“ a vzhledem ke zřejmému nedostatku parkovacích míst pro zaměstnance v tomto areálu (a tudíž 
zabírání parkovacích míst jinde) vznáší dotaz na odbor dopravy a životního prostředí, potažmo na Stavební 
úřad MmP ohledně počtu parkovacích míst pro zaměstnance skupiny Barth, event. možnosti v rámci 
stavebního řízení uložit této firmě vybudování potřebného počtu parkovacích míst. 

Dále Zastupitelstvo pověřuje Technickou komisi k projednávání investičních akcích financovaných zejména 
z rozpočtu MO Pce III. 

Byla rovněž diskutována situace zástavby v areálu Hůrka, kdy naposledy městem vyhlášená veřejná soutěž 
byla zrušena. Zastupitelé jsou již touto situací znepokojeni, a proto pověřují pana starostu k jednání 
ohledně areálu Hůrka, a to v zájmu Městského obvodu Pardubice III. 
 
Usnesení č. Z/56/2019                 (rozprava 5; hlasování: pro 12, proti -, zdrž.-) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

pověřuje  

starostu Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka k jednání s vedením města při urychlení a stanovení koncepčního 
využití celého prostoru s cílem nové výstavby v areálu Hůrka.   
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pan Linhart požádal místostarostu Pavla Kožíška o informace ohledně své činnosti pro MO Pce III. Pan 
místostarosta podal informaci o tom, že je radou pověřen k jednání a organizaci investiční akce cyklostezka 
Dašická ul., kterou se doposud nepodařilo na městě prosadit. Dále pan Linhart vznesl dotaz, zda je budování 
cyklostezek prioritou MO, starostou bylo odpovězeno, že se financují z dotací bez podílu města a MO a že 
chodníky na této trase jsou v dezolátním stavu. Pan Linhart požádal o průběžné informace od pana Kožíška 
na jednání zastupitelstva. 

Na závěr se současná tajemnice ÚMO Pce III paní JUDr. Ludmila Knotková rozloučila se zastupiteli s tím, že 
její pracovní poměr na MO končí k datu 31. 3. 2019. Novou tajemnicí bude s účinností od 1. 4. 2019 
starostou jmenována Ing. Irena Štěpánková, která vyhrála výběrové řízení. Pan starosta navrhl neformální 
posezení a rozloučení s paní Knotkovou dne 25. 3. 2019. 
 
Přílohy zápisu z 3. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina; 

• Zpráva o činnost Městského obvodu Pardubice III v roce 2018-pouze v elektronické podobě 

• Tabulková část plnění k 31.12.2018 – zdroje a výdaje 

• Inventarizační zápis hlavní inventarizační komise 

• Tabulková část 1.změny rozpočtu 2019 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu sociálního fondu rok 2019 – příjmy a výdaje 

• Obecný statut a jednací řád finančního a kontrolního výboru zastupitelstva 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Vlastislav Mácha RNDr. Josef Kubát 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 25. 2. 2019 
Zpracovala: Jana Heřmanová, kancelář starosty MO Pardubice III 


