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Z Á P I S 
ze 7.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 16. prosince 2019 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

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

Omluveni:    Jan Končinský 
Neomluveni:   Jolana Štěpánková 
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 6. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Mgr. Petr Tomášek, Ph.D., Jan Končinský. Písemné připomínky nedošly, zápis z 6. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ze 7. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Vlastislava Máchu, Pavla Vojtěcha, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Mgr. Moniku 
Kopeckou, Ing. Jana Linharta. 
 

Usnesení č. Z/90/2019                                                        (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Vlastislava Máchu, Pavla 
Vojtěcha. 
 

Usnesení č. Z/91/2019                                                      (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/92/2019                                             (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Monika Kopecká,  
Ing. Jan Linhart. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/93/2019                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 2. 12. 2019 

2. Statut a jednací řád finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu 

Pardubice III Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 3. Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 
2019 4. 4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

5. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023 

7. Dodatek č. 9 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 

8. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 
 
 

9. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  
 10. Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2020 

11. Diskuse 
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Po schválení programu jednání přichází v 17:03 hodin Ing. Martin Kolovratník. Počet přítomných členů 
zastupitelstva se mění na 13. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 2. 12. 2019 

 
Usnesení č. Z/94/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje  

ponechat v dlouhodobé evidenci usnesení č. 33 Z/2007 a č. Z/156/2017. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Statut a jednací řád finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/95/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) Obecný statut a jednací řád finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

b) Obecný statut a jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 

Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2019 

 
Usnesení č. Z/96/2019                                     (rozprava 5; 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 30. 11. 2019. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
4. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 
Usnesení č. Z/97/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

4. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 v celkové výši rozpočtu 46.216,60 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 

 
Usnesení č. Z/98/2019                                     (rozprava 7; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši 46.755 tis. Kč ve zdrojové  
i výdajové části, včetně přesunu prostředků ve výši 566 tis. Kč z rezervy rozpočtu do kapitoly 27 
Doprava na akci „Oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) – část D“, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši 890 tis. Kč tak, 
jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto unesení. 

_______________________________________________________________________________________ 

6. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023  

 
Usnesení č. Z/99/2019                                     (rozprava 1; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023 tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 

Dodatek č. 9 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem  
 

Usnesení č. Z/100/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 9 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

8. 

Informativní zpráva o probíhajících stavbách  
 

Usnesení č. Z/101/2019                                     (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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení č. Z/102/2019                                     (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 
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informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2020  

 
Usnesení č. Z/103/2019                                     (rozprava 2; hlasování: pro 1, proti 13, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

předložené termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2020 takto:  

20. ledna RMO  20. července RMO 

24. února RMO + ZMO 17. srpna RMO 

23. března RMO 21. září RMO + ZMO 

20. dubna RMO + ZMO  19. října RMO  

25. května RMO 16. listopadu RMO 

22. června RMO + ZMO 14. prosince RMO + ZMO 
 

_______________________________________________________________________________________ 

11. 
Diskuse, závěr 

 
V rámci zprávy č. 5 proběhla diskuse ohledně finančních toků do rozpočtu MO pro rok 2020. Dle porovnání 
jednotlivých MO by bylo vhodné zjistit, dle čeho se v minulých letech přiřazovaly koeficienty. Tuto informaci 
se pokusí zjistit Ing. Martin Kolovratník a Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek. 
 
RNDr. Josef Kubát se informoval o částce poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů po novelizaci 
zákona Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic na rok 2020. O změnách částek informoval 
pan starosta. 
 
Ing. Jan Linhart by uvítal v druhé polovině roku 2020 tři jednání zastupitelstva místo dvou. Stanovení 
termínů pro rok 2020 je počtem jednání stejný jako v roce 2019 a zastupitelé v této četnosti chtějí 
pokračovat. 
 
Ing. Simona Machačová prosila o informování blížící se uzávěrky zpravodaje, který vychází čtvrtletně 
v daném roce. 
 
Pavlína Černíková vyzvala pana starostu, zda by mohl častěji zahajovat naše kulturní akce. Pan starosta 
reagoval, že nechce zneužívat své pozice k osobní propagaci a oslovil ostatní zastupitele, aby se účastnili 
kulturních akcí s tím, že mají možnost přivítat naše spoluobčany a akci zahájit. 
 
Ing. Irena Štěpánková pozvala celé zastupitelstvo na „Masopustní tancovačku“. 
 
Mgr. Monika Kopecká se dotázala na nového pracovníka, který se bude starat a zajišťovat preventivní akce 
bezpečnosti a problematiky ubytovny Hůrka. Po výběrovém řízení pracovníka na pozici odborný referent 
státní správy a samosprávy – úsek přestupků bude vybrán vhodný kandidát, který se bude posléze věnovat i 
problematice prevence v rámci MO Pardubice III. 
 
Pan starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek popřál celému zastupitelstvu krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 18:04 hodin. 
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Přílohy zápisu z 7. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Obecný statut a jednací řád finančního a kontrolního výboru zastupitelstva 
Obecný statut a jednací řád finančního a kontrolního výboru zastupitelstva ve sledování změn  
(pouze v elektronické podobě) 

• Tabulková část plnění k 30. 11. 2019 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 4. změny rozpočtu 2019 – zdroje a výdaje 

• Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 
Tabulka s úpravou výdajové části rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 

• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2023, viz Návrh 
rozpočtu na rok 2020, poslední strana. 

• Dodatek č. 9 ke směrnici č. 20/2009 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Vlastislav Mácha Pavel Vojtěch 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 18. 12. 2019 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


