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Z Á P I S 
z 1.  ustavuj ícího  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 20. října 2022 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

Přítomni: František Brendl, Pavlína Černíková, Jiří Doležal, Ing. Ondřej Hlaváč, Mgr. Jiřina Klírová, 
Ing. Martin Kolovratník, Ing. Pavla Kvapilová, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Simona Machačová, 
Bc. Mária Ministrová, MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D., Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, 
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D., Pavel Vojtěch,  
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Nimsová. 

Omluveni:      RNDr. Josef Kubát 
Neomluveni:   - 
Veřejnost:  4 
 

1. 
Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 17:00 hodin členem zastupitelstva Pavlem Vojtěchem (dále jen předsedající). Před zahájením bylo členům 
zastupitelstva městského obvodu předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městského obvodu 
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon o volbách).  

Předsedající přivítal všechny přítomné a uvedl, že ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu 
s ustanoveními § 91 zákona o obcích. Seznámil přítomné s výsledky voleb do zastupitelstva.  

Dále z prezenční listiny konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 14 členů zastupitelstva, a je tedy 
usnášeníschopné. 
 

2. 
Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu 

 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby složili „Slib 
člena Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III“. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit slib 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona o volbách). 

Složení slibu proběhlo tak, že tajemnice úřadu přečetla slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Všech 14 členů zastupitelstva 
veřejně slib složilo a stvrdilo jej svým podpisem na přiloženém archu, který je nedílnou součástí zápisu. 
 

3. 
Schválení programu 

 
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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit 
se přítomným občanům. 
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Program ustavujícího jednání:     
      

1. Zahájení 
2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu 
3. Schválení programu  
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
5. Volba starosty a místostarosty a členů rady  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, 

určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 
e) volba členů rady městského obvodu 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

7. Diskuse, závěr 
 

 

Usnesení č. Z/1/2022                (pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III  

schvaluje  

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III. 

 
4. 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení návrhové komise 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Simonu Machačovou a Ing. Vlastislava Máchu, 
zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 
Usnesení č. Z/2/2022                             (pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

určuje  

ověřovateli zápisu Ing. Simonu Machačovou a Ing. Vlastislava Máchu. 

 
Usnesení č. Z/3/2022                 (pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

určuje  

zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 

 
Členy návrhové komise navrhl předsedající Ing. Martina Kolovratníka a Mgr. Jiřinu Klírovou. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 

Usnesení č. Z/4/2022                (pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

volí   

návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Kolovratník a Mgr. Jiřina Klírová. 
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5. 
Volba starosty a místostarosty a členů rady 

 

5 a) Určení počtu místostarostů 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podání návrhů na počet místostarostů 
městského obvodu. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    1 

ANO 2011       1 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    bez návrhu 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    bez návrhu 

NAŠE PARDUBICE      bez návrhu 

 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Usnesení č. Z/5/2022                    (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

rozhoduje  

pro volební období 2022-2026, že funkci místostarosty bude vykonávat jeden člen Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice III. 
 
5 b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

Předsedající navrhl v souladu s dosavadním stavem, aby jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích, byla 
vykonávaná pouze funkce starosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům. 
 

Usnesení č. Z/6/2022               (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

rozhoduje,  

že uvolněným členem zastupitelstva pro volební období 2022-2026 bude jeden člen, a to člen zastupitelstva 
ve funkci starosty. 
 

Pavel Vojtěch navrhl veřejnou volbu před zahájením volby starosty a místostarosty v souladu s volebním 
řádem Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. S veřejnou volbou nesouhlasil Ing. Ondřej Hlaváč 
a navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla provedena tajnou volbou.  
 
V souladu s volebním řádem předsedající navrhl zvolit tříčlennou volební komisi, a to jedním hlasováním. 
Členy volební komise navrhl předsedající Ing. Simonu Machačovou, Bc. Márii Ministrovou a JUDr. Petra 
Tomáška, Ph.D. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Usnesení č. Z/7/2022                (pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

1. určuje,   

      že tříčlenná volební komise bude volena jedním hlasováním, 

2. volí   

      tříčlennou volební komisi ve složení Ing. Simona Machačová, Bc. Mária Ministrová, JUDr. Petr Tomášek, 
Ph.D. 

 

Volební komise zvolila ze svého středu předsedu volební komise pana JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. 
 
5 c) Volba starosty 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci starosty. 
Návrhy politických stran: 
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Občanská demokratická strana    Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

ANO 2011       bez návrhu 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    bez návrhu 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    bez návrhu  

NAŠE PARDUBICE     bez návrhu 

 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Jediný kandidát Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek potvrdil souhlas s kandidaturou na funkci starosty a krátce se představil. 
 
Předseda volební komise JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. zahájil volbu starosty Městského obvodu Pardubice III. 
Volební komise vydala všem členům zastupitelstva volební lístky. Dále proběhla tajná volba a sčítání hlasů. 
Po přepočítání hlasů volební komise ústy JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. konstatovala, že bylo odevzdáno 
12 platných hlasů, 2 hlasy neplatné a starostou Městského obvodu Pardubice III se stal navržený kandidát Ing. 
Mgr. Vítězslav Štěpánek. 
 
Usnesení č. Z/8/2022          
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

volí   

starostou Městského obvodu Pardubice III pana Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka. 

 
Starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek poděkoval za projevenou důvěru a přijal první gratulaci od Pavla Vojtěcha, 
který nově zvolenému starostovi předal pro zbytek jednání slovo. 
 
5 d) Volba místostarosty 

Starosta obvodu vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    bez návrhu 

ANO 2011       Pavlína Černíková 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    bez návrhu 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    bez návrhu 

NAŠE PARDUBICE     bez návrhu 

 
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Paní Pavlína Černíková, kandidátka 
na místostarostku Městského obvodu Pardubice III, vyjádřila souhlas s kandidaturou. 
 
Předseda volební komise JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. zahájil volbu místostarosty Městského obvodu Pardubice 
III. Volební komise vydala všem členům zastupitelstva volební lístky a proběhla tajná volba místostarosty. 
Po přepočítání hlasů volební komise ústy JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. konstatovala, že bylo odevzdáno 
14 platných hlasů a místostarostkou Městského obvodu Pardubice III se stala navržená kandidátka Pavlína 
Černíková. 
 
Usnesení č. Z/9/2022         
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

volí  

místostarostkou Městského obvodu Pardubice III paní Pavlínu Černíkovou. 

 

Místostarostka Pavlína Černíková poděkovala za projevenou důvěru členům zastupitelstva a krátce představila 
své plány. 

 
5 e) Volba členů rady městského obvodu 

Starosta uvedl, že počet členů rady byl stanoven při ustavujícím jednání zastupitelstva v listopadu 2002, 
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navíc podle § 99 zákona o obcích má rada nejméně 5 a nejvýše 11 členů, jejich počet musí být lichý a nesmí 
být vyšší než jedna třetina počtu členů zastupitelstva. Proto by opětovné schvalování počtu členů rady bylo 
pouze formální, počet členů by nemohl být jiný než současný, tzn. 5.  

Poté předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkce člena rady. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch 

ANO 2011       Jiří Doležal 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    bez návrhu 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    bez návrhu 

NAŠE PARDUBICE     bez návrhu 

 
Navržení členové vyjádřili souhlas s kandidaturou. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
Usnesení č. Z/10/2022                             (pro 13, proti -, zdrž. 1) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

volí   

členem Rady městského obvodu Pardubice III Mgr. Jiřinu Klírovou, Pavla Vojtěcha a Jiřího Doležala. 

 
6. 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

Starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle § 117 odst. 2 zákona o obcích, neboť 
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
 
Usnesení č. Z/11/2022                     (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

zřizuje  

finanční výbor a kontrolní výbor. 

 

6 a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Starosta uvedl, že počet členů výborů musí být lichý, přičemž finanční i kontrolní výbor musí mít nejméně tři 
členy. Členy výborů mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výborů může být jen 
člen zastupitelstva. Členy výborů nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. Z řad veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení č. Z/12/2022                             (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

stanovuje  

počet členů finančního výboru na 5 členů. 

 
Usnesení č. Z/13/2022                             (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

stanovuje  

počet členů kontrolního výboru na 5 členů. 

 

6 b) Volba předsedy finančního výboru 

Starosta vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. 
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Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 

ANO 2011       JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    RNDr. Josef Kubát 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 

NAŠE PARDUBICE     bez návrhu 

Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                           (pro 3, proti -, zdrž. 11) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí předsedou finančního výboru RNDr. Josef Kubáta. 
 
Usnesení č. Z/14/2022                 (pro 11, proti -, zdrž. 3) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 
vo l í  
předsedou finančního výboru JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. 
 

6 c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Starosta vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    bez návrhu 

ANO 2011       František Brendl 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    František Brendl 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    František Brendl 

NAŠE PARDUBICE     František Brendl 

Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 

Usnesení č. Z/15/2022                              (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  
volí  
předsedou kontrolního výboru Františka Brendla. 
 

6 d) Volba členů finančního výboru 

Starosta vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    Ing. Pavla Kvapilová 

ANO 2011       Bc. Mária Ministrová, Pavel Kožíšek 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    RNDr. Josef Kubát 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    bez návrhu 

NAŠE PARDUBICE     Ing. Stanislav Antoš 

 
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Z důvodu navržení většího počtu kandidátů na funkci členů finančního výboru Zastupitelstvo městského 
obvodu Pardubice III předložilo návrh na tajnou volbu členů výboru. 
 
Usnesení č. Z/16/2022 QUISC H            (pro 14, proti -, zdrž. -)  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

schvaluje  

tajnou volbu členů finančního výboru. 
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Předseda volební komise JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. zahájil volbu členů finančního výboru Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III. Volební komise vydala všem členům zastupitelstva volební lístky a proběhlo 
hlasování.  
Po přepočítání hlasů volební komise ústy JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. konstatovala, že bylo odevzdáno 
14 platných hlasů s tím, že: Ing. Pavla Kvapilová získala 13 hlasů, Bc. Mária Ministrová 14 hlasů, Pavel Kožíšek 
11 hlasů, RNDr. Josef Kubát 13 hlasů a Ing. Stanislav Antoš 4 hlasy. 
 
Usnesení č. Z/17/2022        
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  
volí  
členy finančního výboru Ing. Pavlu Kvapilovou, Bc. Márii Ministrovou, Pavla Kožíška, RNDr. Josefa Kubáta. 
 

6 e) Volba členů kontrolního výboru 

Starosta vyzval zástupce jednotlivých politických stran k podávání návrhů na funkci členů kontrolního 
výboru. 
Návrhy politických stran: 
Občanská demokratická strana    Jan Končinský 

ANO 2011       Ing. Alena Suková 

SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE    Ing. Ondřej Hlaváč 

SPD a nezáv. s podp. Trikolory    MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. 

NAŠE PARDUBICE     bez návrhu 

 

Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. vznesl 
návrh, aby volba členů kontrolního výboru proběhla aklamací. 
 
Usnesení č. Z/18/2022                             (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

schvaluje  

veřejnou volbu členů kontrolního výboru. 

 

Navrhovatel přednesl návrh usnesení, který byl všemi hlasy přijat: 
 

Usnesení č. Z/19/2022                              (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  
volí  
členy kontrolního výboru Jana Končinského, Ing. Alenu Sukovou, Ing. Ondřeje Hlaváče a MUDr. Vítězslava 
Novohradského, Ph.D. 
 

7. 
Diskuse, závěr 

V diskusi prvního zasedání nově zvoleného zastupitelstva byl naplánován termín konání dalšího jednání 
ZMO Pardubice III na 15. prosince 2022 od 18:00 hodin. 
Starosta Městského obvodu Pardubice III Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek poděkoval přítomným za účast na 
slavnostním ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva a popřál pěkný zbytek večera. Starosta poté 
ukončil jednání. 
 
Přílohy zápisu z 1. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina; 

• Slib členů zastupitelstva; 

• Hlasovací lístky a protokoly o průběhu a výsledku volby starosty, místostarosty a členů finančního 
výboru Městského obvodu Pardubice III. 

 
 



Zápis z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 20. 10. 2022  8 z 8 

 
 

 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 

 
O v ě ř o v a t e l é: 
 
 
 
 

 

Ing. Simona Machačová Ing. Vlastislav Mácha 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
 
 
 
 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
 
  

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                                                                  

V Pardubicích dne 26. října 2022 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


