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Z Á P I S 
z 8.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 24. února 2020 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

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

Omluveni:    Ing. Simona Machačová 
Neomluveni:   Jolana Štěpánková 
Veřejnost:  7 

Zahájení 

Řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 17:03 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 7. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Vlastislav Mácha, Pavel Vojtěch. Písemné připomínky nedošly, zápis ze 7. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 8. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Pavlínu Černíkovou, Ing. Jana Linharta, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Mgr. 
Petra Tomáška, Ph.D., Ing. Moniku Kopeckou. 
 

Usnesení č. Z/104/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Pavlínu Černíkovou, Ing. Jana 
Linharta. 
 

Usnesení č. Z/105/2020                (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/106/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Petr Tomášek, Ph.D., 
Ing. Monika Kopecká. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/107/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

2. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III 

3. Hospodaření Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

4. Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III 

5. 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020 
6. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

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

 8. Připravované tradiční kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2019 
9. Diskuse 
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_______________________________________________________________________________________ 

 
Před samotným začátkem projednávání jednotlivých bodů programu pan starosta zrekapituloval, jak 
dopadlo vyvolané 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. Bohužel, toto jednání nemělo v rámci rozšíření kulturních 
aktivit v našem obvodě žádnou pozitivní odezvu.  

Dále pan starosta informoval, jak pokračuje jednání s vedením města při urychlení a stanovení koncepčního 
využití celého prostoru s cílem nové výstavby v areálu Hůrka. Jednání se uskutečnilo s Ing. arch. Zuzanou 

Kavalírovou (vedoucí odboru hlavního architekta). Byla navržena územní studie s návrhy, jak by mohl být 
areál dále využíván. Dále proběhne schůzka s panem Ing. Kvašem a následovat budou další jednání. Pan 
starosta bude o celém průběhu nadále ZMO Pardubice III informovat. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2019 

 
Usnesení č. Z/108/2020                                           (rozprava 1; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 

Přichází Ing. Martin Kolovratník v 17:12 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 13. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 3. 2. 2020 

 
Usnesení č. Z/109/2020                                             (rozprava 2; hlasování: pro 9, proti -, zdrž. 4) 
 
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 

3) vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 
usnesení č.:  Z/42/2018; Z/77/2019 

K ponechanému usnesení v evidenci Z/56/2019 - úkol z 3. jednání ZMO dne 25. 2. 2019 byl odsouhlasen 
termín plnění informování panem starostou do 31. 12. 2020. 
„Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III pověřuje starostu Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka k jednání s vedením 

města při urychlení a stanovení koncepčního využití celého prostoru s cílem nové výstavby v areálu Hůrka.“ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2019 

 
Usnesení č. Z/110/2020                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2019. 

_______________________________________________________________________________________ 
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4. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků  

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2019 
 

Usnesení č. Z/111/2020                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o inventarizaci majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Usnesení č. Z/112/2020                                           (rozprava 5; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

a) 1. 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 1/2020, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši 
rozpočtu 954 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 2/2020, jak 
je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 

6. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

 
Usnesení č. Z/113/2020                                           (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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 

Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/114/2020                                           (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. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Informativní zpráva 

Kulturní akce Městského obvodu Pardubice III pro rok 2020 

 
Usnesení č. Z/115/2020                                           (rozprava 5; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
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bere na vědomí 

zprávu o konání kulturních a dalších akcí Městským obvodem Pardubice III v roce 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Diskuse, závěr 

 
V rámci diskuse vystoupil jeden ze sedmi hostů a vznesl otázku: z jakého důvodu se vedou úvahy o 
rekonstrukci ulice Hraniční, kde má být chodník nahrazen parkovacími místy. Hosté požadují znovu zvážení, 
kdy by proběhla pouze rekonstrukce chodníku podle původního projektu a parkovací místa by se 
nerealizovala. Pan starosta tazateli zhodnotil vývoj situace za několik posledních let, kdy nabývá počet 
vlastněných automobilů. Ve jmenované ulici šířka vozovky nesplňuje kritéria pro povolené parkování, aby 
auta bylo možné parkovat podél chodníku, a proto bylo navrženo vybudování parkovacích míst na úkor 
části jednoho z chodníků. Městský obvod tím chtěl zvýšit komfort bydlení v dané lokalitě. Do diskuse se 
zapojilo několik členů zastupitelstva (Ing. Jan Linhart, Ing. Martin Kolovratník, Mgr. Petr Tomášek, Ph.D., 
RNDr. Josef Kubát, Pavel Vojtěch) spolu s hosty s cílem najít řešení. 
Občané navrhli ponechat stávající chodník a dokončit jeho opravu a vyřešit parkování změnou místní úpravy 
provozu na pozemní komunikaci, a to zjednosměrněním úseku od čp. 247 po křižovatku ulic Pod Lipami a 
Hraniční. Zbývající úsek komunikace v ul. Hraniční zůstane obousměrný z důvodu zajištění zásobování 
restaurace a obchodu. 

Závěrem diskuse: ODŽP požádá odbor dopravy MmP a DI Policie ČR o vyjádření, zda je možné ulici 
Hraniční zjednosměrnit a to v případě, že bude provedena oprava chodníku podle původního projektu 
(budou zachovány oba chodníky) a nebudou vybudovány parkovací místa. 

Dne 11. 3. 2020 se uskuteční jednání technické komise, která bude výše uvedené projednávat a názor 
obyvatel této lokality zohlední ve svém závěru a návrhu do jednání rady městského obvodu dne 23. 3. 2020. 
ZMO bude o průběhu dalšího postupu informováno. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 18:47 hodin. 
 
Přílohy zápisu z 8. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2019 – pouze v elektronické podobě 

• Tabulková část plnění k 31. 12. 2019 – zdroje a výdaje 

• Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu 2020 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu sociálního fondu rok 2020 – příjmy 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 Pavlína Černíková 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 2. 3. 2020 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


