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       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                  zastoupený starostou Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 
 
 

Z Á P I S 
 

z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 4. prosince 2008 od 17:00 hod 

v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III. 
 
Přítomni:       členové Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

Vítězslav Štěpánek, Jaroslav Cihlo, Jiřina Klírová, Otomar Gruntorád, Ján Kasič, 
Josef Kubát, Aleš Vavřička, Ivana Nejedlá, Petr Sůva, Jaroslav Žítek, Markéta 
Tauberová, Marie Brabcová, Pavel Vojtěch, Andrea Klírová 
 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Kateřina Kovářová 

 
Omluveni:      Jan Linhart 
__________________________________________________       ______________________ 

 
J e d n á n í 

   
Jednání zahájil Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III. Úvodem přivítal 
všechny přítomné, při zahájení jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Byla tedy splněna 
podmínka ustanovení § 92 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III je schopno se usnášet, jelikož je přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů.  

 
 

Jmenování ověřitelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise  
(pro:14, proti:-, zdrž:-) 

 
Ověřiteli zápisu 13. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni:  
Jaroslav  C i h l o 
Pavel  V o j t ě c h  
Písemné připomínky nedošly, zápis z  13. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III  byl na základě vyjádření ověřitelů zápisu  schválen. 
 
Zapisovatelkou  14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byla jmenována 
   

 Dagmar  Č e ř o v s k á 
 
Návrhová komise  14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byla navržena a 
schválena v tomto složení:   
Jaroslav  Ž í t e k 
Ján  K a s i č  
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Ověřiteli zápisu 14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni: 
Otomar  G r u n t o r á d  
Aleš  V a v ř i č k a    
 _____________________________________________________________________________ 

I. 
 

Program  14. řádného jednání byl schválen takto:                   (pro:14, proti:-, zdrž:-) 
 

_ 
1. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
2. 5. změna rozpočtu 2008 Městského obvodu Pardubice III  
3. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubic e III na rok 2009 
4. Informativní zpráva CzechPoint 
5. Informace o místních poplatcích 
6. Plnění Koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III – 2006 – 2010 v roce 2008 

7. 
Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III 

8. Informace o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 
9. Tradiční kulturní akce Městského obvodu Pardubice III 

 
______________________________________________________________________________ 

 
II. 

   P r o g r a m 
______________________________________________________________________________ 

 

1.  
Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 70 Z/2008:                                                                                     (pro:14, proti:-, zdrž:-) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III : 
 

a) schvaluje vyřadit z evidence usnesení číslo: 
 

125 b,c) R/2007  268 c,d) R/2008 32 Z/2007 
166 R/2008 270 c) R/2008 39 Z/2007 
179 R/2008 277 b) R/2008 44 Z/2008 
187 R/2008 282 b,c) R/2008 46 Z/2008 
208 R/2008 305 b) R/2008 52 Z/2008 
215 R/2008 314b) R/2008 55 Z/2008 
231 R/2008 318 b) R/2008 56 Z/2008 
232 R/2008 328 b) R/2008 60 b) Z/2008 
254 R/2008 329 b,c) R/2008 61 b) Z/2008 
259 R/2008 331 I R/2008  
261 R/2008 332 II R/2008  
264 R/2008 335 a,b) R/2008  
265 R/2008 336 b) R/2008  
266 R/2008 346 c,d) R/2008  
267 R/2008 347 b,c) R/2008  

  
b) schvaluje ponechat v evidenci usnesení číslo: 

 33 Z/2007 – úkol trvalý 
 65 Z/2007 – úkol trvalý 
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______________________________________________________________________________ 
 

2. 
5. změna rozpočtu 2008 MO Pardubice III 

 
Usnesení 71 Z/2008:         (pro:14, proti:-, zdrž:-) 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje v rámci 5. změny rozpočtu 2008  

 
a) zvýšení o částku 48.263 Kč ukazatele předpokládané dotace na krajské volby ve 

zdrojové části a náklady na krajské volby ve výdajové části rozpočtu, 

b) přesun částky 10 tis. Kč ve výdajích z ukazatele ostatní provozní náklady související 
s provozem ÚMO  na položku cestovné, 

c) snížení ukazatele ostatní výdaje do životního prostředí celkem o 436 tis. Kč a 
v návaznosti to zvýšení položky péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství celkem o 
285 tis. Kč a položky ostatní provozní výdaje do dopravy celkem o 151 tis. Kč. 

 

         Zodpovídá: Štěpánková 
Termín:        12/2008 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. 
 Návrh rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2009 

 
Usnesení 72 Z/2008:                                                                                      (pro:14, proti:-, zdrž:-) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

1. schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 v celkové výši   32.966 
tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto unesení, 

2. schvaluje rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 tak, jak 
je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení, 

3. bere na vědomí rozpočtovým výhledem Městského obvodu Pardubice III do roku 2013 
tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení. 

                        Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
                                  Termín: 12/2008 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva Czech point 

  
Byla předložena informativní zpráva o projektu Czech point provozovaném na Úřadu městského 
obvodu Pardubice III.  
______________________________________________________________________________ 
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5. 
Informativní zpráva o místních poplatcích 

Byla předložena informativní zpráva o projektu Czech point provozovaném na Úřadu městského 
obvodu Pardubice III.  
___________________________________________________________________________ 
 

6.  
Plnění Koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III – 2006 – 2010 v roce 2008 

 
Usnesení 73 Z/2008:                                                                                     (pro:14, proti:-, zdrž:-) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III bere na vědomí plnění Koncepce rozvoje 
Městského obvodu Pardubice III – 2006 – 2010 v roce 2008 dle přílohy k tomuto usnesení. 
______________________________________________________________________________ 

 
7.  

Informace o investičních akcích 
 

Byla předložena informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III.  
______________________________________________________________________________ 
 

 
8. 

Předložení informace o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
 
Usnesení 74 Z/2008:                                                                                      (pro:14, proti:-, zdrž:-) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III bere na vědomí informaci stavebního úřadu 
Úřadu městského obvodu Pardubice III o probíhajících stavbách na území Městského obvodu 
Pardubice III dle přílohy k tomuto usnesení. 
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9. 
Tradi ční kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení 75 Z/2008:                                                                                     (pro:14, proti:-, zdrž:-) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

4. schvaluje jako tradiční kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
„Masopustní TANCOVAČKU“ (termín 28.2.2009), „Slet čarodějnic“ (termín 30.4.2009), 
„Dětský den“ (termín bude upřesněn), „Studánecké posvícení“ (termín bude upřesněn). 
Akce budou připraveny ve spolupráci s KC Pardubice.  

5. schvaluje hrazení uvedených akcí ze závazného ukazatele „tradiční kulturní akce MO 
Pardubice III“ dle návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 a to 
celkem ve výši do 120 tis. Kč. 

6. ukládá  průběžně objednávat jednotlivé akce. 

 

                        Zodpovídá: Ing. Štěpánková 
                                  Termín: 12/2009 
 

______________________________________________________________________________ 
 

D I S K U S E 
 
 
• Starosta městského obvodu Pardubice III vysvětlil problém ohledně podhodnocení 
rozpočtu městského obvodu Pardubice III. Sdělil, že mu bylo přislíbeno do dalších let, že by 
rozpočet mohl být srovnán s ostatními městskými obvody. 
 
• Starosta městského obvodu Pardubice III otevřel diskusi o prostorách pro volné pobíhání 

psů. Je potřeba, aby se do příštího Zpravodaje dalo oznámení o těchto prostorách a tato 
místa řádně označit. Toto zajistí odbor dopravy a životního prostředí. 

                                                                                                                         
• Starosta městského obvodu Pardubice III vysvětlil problém skládky u Lídlu, kterou zřídil 
VCES bez povolení. Sdělil, že  proběhlo jednání u primátora a proběhnou další jednání se 
zástupci životního prostředí našeho obvodu a životního prostředí Magistrátu. 
 
• Ján Kasič se pozastavil nad tím, že opět odchází zaměstnanec úřadu. Navrhnul, aby se   
            řešila dohoda ohledně proplácení školení (zvláštní odborné způsobilosti) zaměstnanců 
migrujícími mezi úřady jiných městských obvodů.  

 
Pan Petr Sůva odešel z jednání. 
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Bylo přijato následující usnesení v rámci tohoto bodu diskuse.  
 
Usnesení 76 Z/2008:                                                                                       (pro:9 proti:1, zdrž:3) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III pověřuje starostu městského obvodu Pardubice 
III jednáním ohledně migrace pracovníků na jiné městské obvody v Pardubicích  a projednáním 
možnosti adekvátní úhrady za náklady na vzdělávání úředníků zařazených do Úřadu městského 
obvodu Pardubice III. 
 
• Jaroslav Cihlo informoval o zvyšování cen jízdného městské hromadné dopravy v 

Pardubicích. Navrhnul, aby Zastupitelstvo Magistrátu města Pardubice hlasovalo proti 
zdražování. 

 
• Aleš Vavřička otevřel diskusi ohledně točny na Dubině – zda tuto stavbu odstranit či 

zlegalizovat. Je třeba situaci řešit. Starosta městského obvodu Pardubice III podal návrh 
zjistit, kde je dokumentace, čí stavba je - kontaktovat Dopravní podnik města Pardubic, 
odbor dopravy Magistrátu města Pardubic a dle stanovisek situaci dále řešit. Toto zajistí 
odbor dopravy a životního prostředí. 

  
• Aleš Vavřička dále řešil situaci povolování vyhrazených parkovacích míst na sídlišti 

Dubina. Dal na zvážení, zda by nebylo možné vyhrazená parkovací místa povolovat. 
 
• Starosta městského obvodu Pardubice III navrhnul zařadit anketu do Zpravodaje 

městského obvodu Pardubice III, kde by občané městského obvodu měli možnost se 
vyjádřit k tomuto problému. Toto zajistí p. Gadlenová – kancelář úřadu.  

 
 
______________________________________________________________________________ 
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Přílohy zápisu z 14. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
 
 

1. Příloha k usnesení 72 Z/2008: 
 
a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2009 
c) rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2013 
 
2. Příloha k usnesení 73 Z/2008 
plnění koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III 

 
3. Příloha k usnesení  74 Z/2008: 
Probíhající stavební akce na území Městského obvodu Pardubice III 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

  
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 

 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                                                                  
V Pardubicích dne 4.12. 2008                                                                   Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Dagmar Čeřovská, odbor ekonomický a sociální Úřadu městského obvodu 
Pardubice III  


