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Z Á P I S 
z 9.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 18. května 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. Simona 
Machačová, Ing. Alena Suková, Mgr. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, Pavel Vojtěch, 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:    Ing. Martin Kolovratník, Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 
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 8. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Pavlína Černíková, Ing. Jan Linhart. Písemné připomínky nedošly, zápis z 8. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 9. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Jana 
Končinského, Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Pavla 
Kožíška, Ing. Vlastislava Máchu. 
 

Usnesení č. Z/116/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Jana Končinského, Mgr. Jiřinu 
Klírovou. 
 

Usnesení č. Z/117/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/118/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Pavel Kožíšek, Ing. 
Vlastislav Mácha. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/119/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Informativní zpráva o činnosti starosty – plnění programu rozvoje 

2. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

3. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

4. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 3. 2020 

5. 2. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2020 

6. Diskuse 

_______________________________________________________________________________________ 
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Před samotným začátkem pan starosta informoval členy zastupitelstva o vydaném rozhodnutí k povolení 
zbourání přístupové rampy k objektu č.p. 983 a vybudování výtahu, investici se podařilo udržet v rozpočtu 
města i přes úsporná opatření a škrty. 

Zmínil chystané jednání s vedením města (náměstky primátora Mgr. Rychteckým za školství a PaeDr. 
Mazuchem za kulturu) k otázce kulturního zařízení a kulturního vyžití v našem obvodě s cílem rozšířit 
zajištění kulturních aktivit v činnosti KD Dubina, kterého se zúčastní tajemnice Ing. Irena Štěpánková. 

Dále informoval o úpravách stezek ve Studáneckém lese, které budou ke konci května dokončené. Tento 
projekt zajišťuje město Pardubice a je realizován především z dotačních prostředků (bez kterých by úpravy 
nebyly ani zahájeny). 

V souvislosti s koronavirovou pandemií pan starosta zmínil pozastavení investičních akcí. Ani větší kulturní 
akce, jako pořádání Dětského dne nebo Letního kina na Dubině, nebudou v letošním roce realizovány. 
Prozatím se uskuteční opékání buřtů na Dubině a Drážce a dále se uvidí jaká situace bude na podzim. 

Pan starosta bude nadále informovat o celém průběhu pokračování jednání s vedením města při urychlení  
a stanovení koncepčního využití celého prostoru s cílem nové výstavby v areálu Hůrka. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Informativní zpráva o činnosti starosty městského obvodu, 

 vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 
 

Usnesení č. Z/120/2020                                          (rozprava 1; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

a) informativní zprávu o činnosti starosty městského obvodu,  

b)  vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 dle přílohy tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení č. Z/121/2020                                           (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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách  

 
Usnesení č. Z/122/2020                                                         (rozprava 3; 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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4. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2020 
 

Usnesení č. Z/123/2020                                           (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. 3. 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020 

 
Usnesení č. Z/124/2020                                           (rozprava 3; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu 53 488,6 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 3/2020, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Diskuse, závěr 

 

Ing. Lenka Vacinová, vedoucí ODŽP, připraví na příští jednání ZMO Pardubice III podrobnější informace ke 
stavbě „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“, kde stavebníkem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Vzhledem k očekávanému finančnímu propadu připraví Miriam Šotková, vedoucí OEVV, na příští jednání 
ZMO Pardubice III zprávu, ve které uvede dva krizové scénáře rozpočtu MO ve variantách 10 % a 20 % 
ponížení příjmů sdílených daní. 

Ing. Simona Machačová vznesla dotaz, jestli se chystají nějaká opatření v období sucha. Pan starosta se 
touto problematikou zabývá dlouhodobě. Iniciuje preventivní opatření k udržení vláhy, různé výšky seče, 
luční porosty, výsadbu nových stromů na území MO Pardubice III, pravidelné zálivky zeleně atd. Dále 
upřesnil, že v rámci úprav Studáneckého lesa bude za každý vykácený strom v čase vysázen strom nový. 

Mgr. Jiřina Klírová požaduje větší informovanost občanů o akci „Chcete zasadit svůj vlastní strom?“. 
Informace jsou vyvěšeny na webových stránkách a na sociální síti Facebook. V podzimním vydání 
zpravodaje bude informace opětovně připomenuta. 

Ing. Vlastislav Mácha se dotázal na zajišťování seče trávníků, jak často seč probíhá. Ing. Lenka Vacinová o 
intervalech sečení pana Máchu informovala. 

Jolana Štěpánková vznesla dotaz, jestli se nedaří jednat o rekonstrukci lesní účelové cesty v Bělobranské 
Dubině, která je ve špatném technickém stavu. Reakce - tato cesta není v majetku města, spadá do 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.  

Ing. Jan Linhart pochválil uskutečněnou výsadbu nových stromů na území MO Pardubice III. Celkem bylo 
vysazeno 100 stromů (50 habrů a 50 javorů). Připomněl potřebu vyhledávání vhodných míst pro další 
výsadbu. 

Zasedání bylo ukončeno v 18:06 hodin. 
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Přílohy zápisu z 9. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za roky 2019 s přehledem plnění  
 pouze v elektronické podobě  

• Informativní zpráva o činnosti Rady městského obvodu Pardubice III  

• Tabulková část plnění k 31. 3. 2020 – zdroje a výdaje  

• Tabulková část 2. 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: 
 

 

Jan Končinský Mgr. Jiřina Klírová 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 21. 5. 2020 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


