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Z Á P I S 
z 10. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 22. června 2020 od 17:00 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina. 

 

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

Omluveni:    Pavel Vojtěch, Ing. Simona Machačová 
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 12 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 9. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni Jan 
Končinský, Mgr. Jiřina Klírová. Písemné připomínky nedošly, zápis z 9. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 10. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Pavla Kožíška, Pavlínu Černíkovou, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Jolanu 
Štěpánkovou, Mgr. Jiřinu Klírovou. 
 

Usnesení č. Z/125/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Pavla Kožíška, Pavlínu Černíkovou. 
 

Usnesení č. Z/126/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/127/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Jolana Štěpánková, Mgr. 
Jiřina Klírová. 
 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/128/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty 

1. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

2. Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2020 

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

4. Informativní zpráva – Předpokládané snížení daňových příjmů v roce 2020 

5. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

6. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

7. Diskuse Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
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_______________________________________________________________________________________ 

 
V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o uskutečněném koordinačním jednání k investičním 
akcím ve městě Pardubice v roce 2020 a výhledu do roku 2021: 

• Severovýchodní obchvat Pardubic – dokončují se legislativní kroky k zajištění pozemků pro tuto 
výstavbu, finalizují se podklady k výběrovému řízení, předpoklad přelom roku 2020/2021 (vše závisí 
na vypořádání majetkových vztahů potřebných pro investici). 

_______________________________________________________________________________________ 

Přichází Ing. Martin Kolovratník v 17:02 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 13. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

• Jihovýchodní obchvat Pardubic - není vydáno územní rozhodnutí (řeší se námitky). 

• Jihozápadní obchvat Pardubic – čeká se na vyjádření ministerstva obrany ČR. 

• Kruhový objezd u Spojilu – předpoklad zahájení výstavby v roce 2022 – vydáno územní rozhodnutí 
v právní moci. -> Pan primátor svolá koordinační jednání k tomuto území za účasti Vak a pana 
starosty MO (napojení Hůrek).  

• V roce 2020 proběhne rekonstrukce silnice ve Starém Hradišti – probíhá koordinace s městem a 
VaK 

• V roce 2021 proběhne výměna 19 podélných lan na mostě P. Wonky – probíhají práce na 
projektové dokumentaci, rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, realizace 1-2 roky. -> 
Pan primátor svolá jednání k dopravním opatřením, které bude stanovovat město a omezení 
provozu v ulici Labská. 

• Rekonstrukce dvou mostů v Měticích – v současnosti je osazeno provizorium. Jedná se  
o rekonstrukci dvou mostů, která si vyžádá celou stavební sezonu.  Pan primátor požádal o odložení 
stavby na rok 2022, proběhne jednání s Pardubickým krajem. 

• Rekonstrukce silnice Staré Hradiště – Hrobice, realizace 6/2021 – 9/2022  

• Obchvat Sezemic, začátek realizace 6/2021 

• 2021 - rekonstrukce nadjezdu Kyjevská -> objízdná trasa přes Pardubičky, pan Ing. Hruška 
informoval pana náměstka Kortyše, že město připraví pouze napojení na sjezd k nemocnici. 

• 2021 - rekonstrukce ulice na Spravedlnosti, plus dvě nové světelné křižovatky v ulici S.K. Neumanna. 

• 2021 – zahájení výstavby terminálu B za bytovým domem na náměstí Jana Pernera. 
 
Také zmínil, že proběhlo jednání v rámci zeleně a klimatických změn, kterého se zúčastnil s Ing. Janem 
Linhartem. Výsledkem je, že by se měla vytvořit nová studie o zadržování vody. Ing. Jan Linhart pana 
starostu pochválil za aktivní přístup k řešení sucha. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

 
Usnesení č. Z/129/2020                                          (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

 závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a 
souhlasí s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice III za rok 2019, a to bez výhrad. 

2. bere na vědomí 

informaci, že Zastupitelstvo města Pardubice schválí na svém jednání účetní závěrku města včetně 
městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2019 a výsledek hospodaření účetní jednotky včetně jeho 
rozdělení. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2020 

 
Usnesení č. Z/130/2020                                           (rozprava 0; 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 31. 5. 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020  

 
Usnesení č. Z/131/2020                                                         (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu 53 655,2 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 4/2020, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva – předpokládané snížení daňových příjmů v roce 2020 

 
Usnesení č. Z/132/2020                                           (rozprava 3; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o předpokládaném snížení daňových příjmů Městského obvodu Pardubice III v roce 
2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/133/2020                                           (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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 
Usnesení č. Z/134/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 
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informativní zprávu o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Diskuse, závěr 

 
V souvislosti s informativní zprávou č. 4 - předpokládané snížení daňových příjmů v roce 2020, ukládá 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III odboru ekonomickému a vnitřních věcí zapracovat dopad 
poklesu příjmů do výdajové části rozpočtu prozatím jako simulaci. 

Pan starosta zmínil schůzku, která se uskutečnila v jeho kanceláři s Ing. Martinem Charvátem, PaedDr. 
Janem Mazuchem a Ing. Ondřejem Nečasem ohledně regenerace panelového sídliště Dubina. Bylo 
přislíbeno spolufinancování v částce cca 7 miliónů korun českých a dále vybudování parkovacího stání ke 
škole Montessori. Akce by měla začít v příštím roce 2021. 

Ing. Martin Kolovratník informoval o chystané opravě železničního uzlu Pardubice doprovázené 
rekonstrukcí železničního mostu přes ulici 17. listopadu a současně připravované rekonstrukci budovy 
hlavního nádraží v Pardubicích. 

Mgr. Monika Kopecká vznesla dotaz, jestli se plánuje stavba nového domu pro seniory. Ing. Martin 
Kolovratník odpověděl, že vize na realizaci stavby je. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
Přílohy zápisu z 10. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

• Účetní závěrka Městského obvodu Pardubice III za rok 2019  
Přílohy pouze elektronicky – na jednání k nahlédnutí. 

• Tabulková část plnění k 31. 5. 2020 – zdroje a výdaje  

• Tabulková část 3. změny rozpočtu 2020 – zdroje a výdaje  
 
 

 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Pavel Kožíšek Pavlína Černíková 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 30. 6. 2020 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


