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Z Á P I S 
z 20.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 20. června 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, Mgr. Monika Kopecká, Pavel Kožíšek, 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:    Ing. Simona Machačová, RNDr. Josef Kubát 

Neomluveni:   - 
Veřejnost:  1   

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 19. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Alena Suková, RNDr. Josef Kubát. Písemné připomínky nedošly, zápis z 19. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 20. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Jana Linharta, Ing. Martina Kolovratníka, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Ing. 
Alenu Sukovou, Pavla Vojtěcha. 
 

Usnesení č. Z/239/2022                         (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Linharta, Ing. Martina 
Kolovratníka. 
 

Usnesení č. Z/240/2022              (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/241/2022                                    (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Alena Suková, Pavel 
Vojtěch. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/242/2022                                         (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty 

1. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na volební období let 
2022 - 2026 

2. Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

3. Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2022 

4. 4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

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

6. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

7. Diskuse 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Přichází Pavlína Černíková v 18:02 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 13. 

_______________________________________________________________________________________ 

V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Počátkem května bylo na Hůrkách za PAMAKEM stanové městečko – bylo zde vybudované dočasné 
nouzové přístřeší pro cca 50 uprchlíků Romů z Ukrajiny bez dokladů. Situaci řešil Pardubický kraj 
krizové oddělení. 

• Sběrné místo v Jindřišské ulici, pro příjem a výdej materiální pomoci uprchlíkům, je do konce 
prázdnin otevřeno pouze v úterý od 8-11 hodin a 13-17 hodin. Důvodem je výrazné snížení počtu 
nově příchozích, kteří naši pomoc potřebují. Nejvíce potřeba jsou stále potraviny a drogerie. 

• Knihovna – půjčuje knihy i v ukrajinštině – zaměřené na děti. Knihovnice si osvojily základní fráze 
z ukrajinštiny, aby mohly komunikovat s dětmi. Jednou týdně se koná beseda v ukrajinštině s paní 
z Ukrajiny. Přes prázdniny jsou besedy přerušeny. 

• Bezbariérový přístup do úřadu a na ochoz je již zajištěn prostřednictvím vybudovaného výtahu, 
který je v provozu v době od 6 do 20 hodin každý den. Pro cyklisty je na protějším schodišti 
zajištěna nájezdová lišta. Rampa je již odstraněna, jsou připraveny nové výsadby, které budou dle 
klimatických podmínek realizovány. V prostoru pod ochozem bude instalována nová knihobudka.  

• Černé skládky – nejhorší situace se opakuje u parkoviště na křižovatce ulic Věry Junkové a Na 
Drážce. Byla zde nainstalována sledovací kamera, jakmile zde dojde k založení černé skládky, 
městská policie provede dle kamery ztotožnění vozidla, identifikaci pachatele a předá přestupek 
našemu úřadu. Již ve třech konkrétních přepadech je v běhu přestupkové řízení. V plánu je umístění 
další kamery v ulici K Lesu. Likvidace černých skládek je finančně nákladná a zasahuje tak do našeho 
rozpočtu.  

• Setkáváme se s problémem volného pobíhání psů, zejména těch velkých, především v lokalitě mezi 
ZŠ Dubina a lesem. Městská policie byla požádána o provádění průběžných pravidelných kontrol.  
Pokud budou občané svědky problémů s volným pobíháním psů – volat na operační MP, který vyšle 
hlídku (466 859 220).  

• Bylo vybudováno a je již v provozu nové Workoutové hřiště před ZŠ Dubina, které se podařilo 
realizovat s finanční spoluúčastí města Pardubice s přispěním 50 % nákladů. Bohužel, než se stačilo 
hřiště otevřít, bylo již posprejováno.  

• V pátek 17. 6. 2022 ve večerních hodinách proběhla pravidelná bezpečnostně kontrolní akce ve 
spolupráci s Policií ČR, Městskou policií. Všichni ztotožnění mladiství byli podrobeni testu na alkohol 
a nebyl zaznamenán žádný problém.  

• Stále je možné na našem úřadě podepsat petici „Nesouhlas s obnovením provozu spalovny 
v Rybitví“.  

• Dne 1. 6. 2022 proběhla akce Den dětí na Dubině s velkou účastí ke spokojenosti dětí, rodičů i 
organizátorů.  

• Pro příští období bychom rádi připravili „projekt“ na vylepšení kulturních akcí. Účastníci kulturních 
akcí, kteří mají průběžně připomínky a „kritiku“ k jednotlivým akcím by si zorganizovali akci sami. 
Chceme jim dát prostor a oslovit je, aby s náměty na možná vylepšení, resp. zajištění akce navrhli a 
provedli. Vše by koordinovala kulturní komise.  

• Přes léto se uskuteční pravidelné opékání buřtů na Dubině a Na Drážce a od 30. 6. budou čtvrteční 
večery patřit „Prázdninovému kinu“.  Všichni jsou zváni. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 

na volební období let 2022 - 2026 
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Usnesení č. Z/243/2022                                                       (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

stanovuje 

počet členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III pro volební období let 2022 – 2026 v počtu 
15 členů. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

 
Usnesení č. Z/244/2022                                                       (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 2021, 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. 2021 a výsledek hospodaření účetní jednotky včetně jeho 
rozdělení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2022 

 
Usnesení č. Z/245/2022                                                       (rozprava 1; 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. 2022. 
_______________________________________________________________________________________ 

4. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení č. Z/246/2022                                                       (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 79 202,7 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 5/2022, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/247/2022                                                       (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

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

 

6. 

Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/248/2022                                                       (rozprava 2; 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Diskuse, závěr 

 
Na příští zářijové jednání ZMO Pardubice III připraví p. Šotková informaci o mandatorních výdajích, které 
jsou potřebné vždy v prvních měsících začátku roku. Zastupitelé chtějí, aby se nenechávaly velké zůstatky 
na účtech na konci účetního období. 
 
Jolana Štěpánková zjišťuje informaci, zda je v plánu údržba komunikace Bělobranská dubina. Tato 
komunikace nepatří do správy MO Pardubice III, ale udržují ji Lesy České republiky, s. p.  
O žádné plánované údržbě se proto tedy neví, a tak odbor dopravy a životního prostředí MO Pardubice III 
prověří, zdali jsou nějaké možnosti dostat tuto komunikaci pod svoji správu. Případně se ostatní zastupitelé 
pokusí také zjistit potřebné informace.  
 

Zasedání bylo ukončeno v 18:32 hodin.  
 

Přílohy zápisu z 20. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III:  

• Prezenční listina 

• Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 – pouze elektronicky 

• Tabulková část plnění k 31. 5. 2022 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 4. 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. Jan Linhart Ing. Martin Kolovratník 
 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
 

………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 23. 6. 2022 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 
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