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Z Á P I S 
z 5.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 24. června 2019 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

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

Omluveni:     Pavlína Černíková, RNDr. Josef Kubát 
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 13 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 4. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Simona Machačová a Mgr. Monika Kopecká. Písemné připomínky nedošly, zápis ze 4. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 5. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Jolanu Štěpánkovou a Ing. Alenu Sukovou, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Pavla 
Kožíška a Pavla Vojtěcha. 
 

Usnesení č. Z/67/2019                                                        (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Jolanu Štěpánkovou a Ing. Alenu 
Sukovou 
 

Usnesení č. Z/68/2019                                                      (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou 
 

Usnesení č. Z/69/2019                                             (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Pavel Kožíšek a Pavel 
Vojtěch 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/70/2019                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Závěrečný účet MO Pardubice III za rok 2018 

2. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III  
k 31. 5. 2019 

3. 2. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2019 

4. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

5. Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice III 

6. Informace o investiční akci „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503  
a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501, Pardubice 

7. Diskuse 
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1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2018 

 
Usnesení č. Z/71/2019                                     (rozprava 1; 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 2018, 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. 2018 a výsledek hospodaření účetní jednotky včetně jeho 
rozdělení. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. 

Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2019 

 
Usnesení č. Z/72/2019               (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. 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 
Usnesení č. Z/73/2019                                     (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši rozpočtu 46.311tis. Kč ve 

zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 3/2019, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 
Usnesení č. Z/74/2019                                     (rozprava 0; 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
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5. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/75/2019                                        (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. 
_______________________________________________________________________________________ 

6. 
Informace o investiční akci  

„Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501, Pardubice“  
 

Usnesení č. Z/76/2019                                     (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

zprávu o veřejné zakázce malého rozsahu „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na 
Drážce u čp. 1499 – 1501, Pardubice“ a souhlasí s postupem Rady městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Diskuse, závěr 

 
Ing. Martin Kolovratník se informoval o provedení investice „Zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka“. 
Z diskuse vznikl požadavek na pověření Ing. Vacinové a pana Kožíška, aby prověřili možnost použití žulových 
kostek ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, které jsou k dispozici v areálu Služeb města Pardubic 
a.s. místo zámkové dlažby v projektu, který řeší vybudování 4 vyvýšených míst pro přecházení (viz. zpráva 
číslo 5) a tím případné zlevnění investice. 
 
Ing. Simona Machačová vznesla dotaz ohledně rušení nočního klidu po 22:00 hodině u Bowling baru u 
zdravotního střediska. Návštěvníci baru postávají venku před vchodem, kouří, baví se a tím ruší noční klid. 
Paní Machačová navrhla, aby zde byla prováděna pochůzková činnost hlídkou Městské policie ve večerních 
a nočních hodinách. Pan starosta navrhl níže uvedené usnesení. 
 
Usnesení č. Z/77/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

žádá  

ředitele Městské policie o zajištění 2 denních a 1 noční pochůzkové hlídky na území Městského obvodu 
Pardubice III. 
 
 
V 17:35 hodin odešel pan Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 
 
Ing. Jan Linhart opět otevřel možnost zokruhování linky MHD č. 13 na Dubině. Navrhl přenést tuto 
problematiku na technickou komisi, aby jí posoudila a řešila. Pan starosta reagoval, že již jednal 
s Ing. Pelikánem - ředitelem Dopravního podniku města Pardubic a.s., který se vyjádřil tak, že by to nebylo 
vhodné. Byla by však možnost zrušit točnu autobusu č. 8 v ulici Bartoňova a autobusy by jezdily až na 
konečnou zastávku – točna Dubina - sever, kde by však vznikl nový problém. Autobusy se zde nevejdou, 
neboť řidiči musí čerpat povinnou přestávku. Pan starosta již jednal i s Ing. Bakajsou – vedoucím odboru 
dopravy MmP, který přislíbil na místě posoudit, zda by bylo možné rozšířit prostor pro parkování autobusů 
při povinné přestávce řidičů.  
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Pan starosta sdělil, že jedná s DPmP a.s. o posílení cca 6 spojů linky MHD č. 8. Čeká se na návrh Dopravního 
podniku města Pardubic.   
Ing. Suková navrhla, že by se měl provézt průzkum, kolik lidí jezdí na točnu, zda by zokruhování bylo 
efektivní.  
 
Ing. Jan Linhart se dotazuje na možnost parkování v ulici Bartoňova čp. 831 podél výměníku. Ačkoliv je zde 
zákazová značka, tak lidé před výměníkem parkovali. Aktuálně toto parkování řeší hlídka Městské policie 
Pardubice a řidiče pokutuje za nesprávné parkování. Bylo navrženo, zda by nebylo možné posunout 
zákazovou značku. K této problematice se vyjádřila Ing. Lenka Vacinová, která zjišťovala, jestli je možné 
povolit tam nějaká stání. Elektrárny Opatovice a.s., jako majitel objektu, s tímto návrhem nesouhlasí, chtějí 
mít celý prostor přístupný a pronajímatelé části výměníku si také chtějí zachovat prostor pro vstup (před 
vraty) do výměníku. Starosta informoval, že je pro toto území MO Pardubice III zpracována v rámci projektu 
Regenerace panelového sídliště Dubina projektová dokumentace, kde je v budoucnu počítáno s novými 
místy pro parkování.  

 
Přílohy zápisu z 5. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2018, vč. 4 příloh 

• Účetní závěrka Městského obvodu Pardubice III za rok 2018 

• Tabulková část plnění k 31. 5. 2019 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 2. změny rozpočtu 2019 – zdroje a výdaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Jolana Štěpánková Ing. Alena Suková 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 26 .6. 2019 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


