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Z Á P I S 
z 19. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 25. dubna 2022 od 18:00 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

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

Omluveni:    Mgr. Monika Kopecká, Ing. Simona Machačová 

Neomluveni:   - 
Veřejnost:  3   

Zahájení 

Řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 18:00 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 18. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Mgr. Jiřina Klírová, Jan Končinský. Písemné připomínky nedošly, zápis z 18. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Alenu Sukovou, RNDr. Josefa Kubáta, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Jolanu 
Štěpánkovou, JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. 
 

Usnesení č. Z/228/2022                         (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Alenu Sukovou, RNDr. Josefa 
Kubáta. 
 

Usnesení č. Z/229/2022              (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/230/2022                                    (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Jolana Štěpánková, JUDr. 
Petr Tomášek, Ph.D. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/231/2022                                         (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty 

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III 

2. Vyhodnocení plnění Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

3. Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

4. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

5. Informace o schválené 2. změně rozpočtu MO Pardubice III roku 2022 

6. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 3. 2022 

7. 3. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2022 

8. Diskuse 
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_______________________________________________________________________________________ 

V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Podepisování petice „Nesouhlas s obnovením provozu spalovny v Rybitví“ je možné stále i u nás na 
úřadě. 

• Proběhla kolaudace výtahu, který je primárně určený pro potřeby MO Pardubice III a zajišťuje tak 
bezbariérový přístup na úřad. V rámci stavby budou na schodiště nainstalovány ližiny pro snadnější 
nájezd kol do prvního patra. 

• Proběhlo jednání k neuspokojivému provozu elektrokoloběžek v Pardubicích. Koloběžky zůstávají 
odložené mimo vyhrazené prostory, provozovatel toto neřeší a nesváží je. Provozovatelé společně 
s MO vytipují více míst pro stanoviště koloběžek, tak aby byly splněny příslušné předpisy. (MO 
Pardubice III již předal návrhy na vytvoření 10 míst pro parkování koloběžek, z nichž 5 je vyznačeno 
a zbývajících 5 míst bude vyznačeno.) 

• Černé skládky u kontejnerových stání se stávají značným problémem. Nejhorší situace se opakuje u 
parkoviště na křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce. Byla oslovena městská policie, aby zde 
prováděla pravidelnou dohlídkovou činnost, případně zajistila sledovací kameru. Likvidace černých 
skládek je finančně nákladná a zasahuje tak do našeho rozpočtu. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Přichází Ing. Martin Kolovratník v 18:05 hodin. Počet přítomných členů rady se mění na 13. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

• Nové webové stránky jsou spuštěny (jak magistrátní, tak našeho obvodu).  Postupně dochází ještě 
k jejich úpravám, nicméně stránky jsou funkční. 

• V rámci zpravodaje vyšel „Dotazník spokojenosti občanů“ – souhrnné výsledky budou v druhé 
polovině května. 

• Připravované kulturní akce MO Pardubice III: 
30. 4. 2022   Slet Čarodějnic 
6. 5. 2022 koncert ke Dni matek Josef Sochor 
1. 6. 2022 den dětí na Dubině 
Dále se uskuteční pravidelné opékání buřtů na Dubině a Na Drážce a čtvrteční „Letní kino“. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 4. 4. 2022 

 
Usnesení č. Z/232/2022                                                       (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

1. ponechat v dlouhodobé evidenci - z předešlých volebních období 
usnesení č.: 33 Z/2007; Z/156/2017 
 

2. ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.:  Z/56/2019 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva 

Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 
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Usnesení č. Z/233/2022                                                       (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

vyhodnocení plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 dle přílohy tohoto 
usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/234/2022                                                       (rozprava 1; hlasování: pro 13, 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. 
_______________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/235/2022                                                       (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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva – 2. změna rozpočtu 2022  

(rozpočtové opatření č. 3/2022) schválená Radou městského obvodu Pardubice III dne 21. 3. 2022,  
usnesení R/555/2022 

 
Usnesení č. Z/236/2022                                                       (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 (obsahující rozpočtové opatření č. 3/2022) 
schválenou Radou městského obvodu Pardubice III dne 21. 3. 2022. Tabulková část 2. změny rozpočtu 2022 
je nedílnou součástí tohoto unesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

6. 

Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2022 
 

Usnesení č. Z/237/2022                                                       (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. 3. 2022. 
_______________________________________________________________________________________ 
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7. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení č. Z/238/2022                                                       (rozprava 4; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 78 636,4 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 4/2022, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Diskuse, závěr 

 
Ing. Vlastislav Mácha se dotazuje na organizaci a zajišťování projektu Cyklostezka Dašická – Černá za Bory a 
jednání s vedením města a majiteli pozemků na této trase. Pavel Kožíšek odpovídá, že se z 10 majitelů 
pozemků podařilo k 6 z nich získat souhlas k odkupu. Odkup ostatních zbývajících pozemků nebude 
pravděpodobně možný, protože jsou v již uzavřeném dědickém řízení a mají několik vlastníků. 
 
Ing. Jan Linhart a RNDr. Josef Kubát se dotazují pana starosty na celkovou situaci v Pardubickém kraji 
v rámci uprchlické krize. Město již uvolnilo 12 bytů v Husově ulici, kde je i humanitní centrum a soc. 
poradenství. Další ubytování se připravuje ve vysokoškolských kolejích v pavilonu „F“. V nejbližších dnech 
budou podepsány smlouvy 50 ubytovacích možností. Celkem je již na Pardubicku cca 3000 nahlášených 
uprchlíků rozptýlených po ubytovnách, hotelech, v soukromí. Proběhlo školení živnostenského úřadu, jak 
zde mohou začít „podnikat“ a vyvíjet svoji činnost a obživu legitimně. Je navázána úzká spolupráce 
s řeckokatolickou farností v Pardubicích s manželi Kurylovými, kteří koordinují humanitární pomoc a jsou 
styčným článkem pomoci uprchlíkům. Humanitární pomoc – probíhá v současnosti 2x v týdnu v centru 
města (budova MO I z boku). Poptávány jsou zejména potraviny a hygienické potřeby. Šatstva mají již 
mnoho. Z podmětu MF ČR je provedeno osvobození uprchlíků z Ukrajiny od poplatku KO a psů plošně. 
 
Ing. Martin Kolovratník informuje o dění v rámci dopravní infrastruktury na našem území. 
 
RNDr. Josef Kubát upozorňuje na stálý problém černých skládek na našem území. Problémem jsou občané, 
kteří využívají večerních hodin k možnostem vyložení různého odpadu, který ale patři na sběrné dvory. 
 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek informoval o možném řešení směny pozemků sportoviště areálu Slovany (ve 
vlastnictví soukromé společnosti) za pozemky v průmyslové zóně Černé za Bory a v centru města vedle 
Atrium Paláce Pardubice (ve vlastnictví města). Požaduje se zachování sportoviště (fotbalový areál Slovany 
je součástí navrhované směny pozemků na území města označené v aktuálním územním plánu jako území 
vyhrazené pro sport a rekreaci). Dané sportoviště je využíváno několika sportovními oddíly. 
 

Zasedání bylo ukončeno v 18:48 hodin.  
 
Přílohy zápisu z 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III:  

• Prezenční listina 

• Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 (pouze v elektronické 
podobě) 

• Tabulková část 2. změny rozpočtu 2022 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část plnění k 31. 3. 2022 – zdroje a výdaje 
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• Tabulková část 3. změny rozpočtu 2022 – zdroje a výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Alena Suková RNDr. Josef Kubát 
 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
 

………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 28. 4. 2022 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 
 


