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Z Á P I S 
ze 17. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 20. prosince 2021 od 17:00 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina. 

 

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

Omluveni:    Pavlína Černíková, Ing. Simona Machačová, Jolana Štěpánková 

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 11 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 16. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Simona Machačová, Pavel Vojtěch. Písemné připomínky nedošly, zápis z 16. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ze 17. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Ing. Martina Kolovratníka, Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise 
Mgr. Moniku Kopeckou, JUDr. Petra Tomáška, Ph.D. 
 

Usnesení č. Z/203/2021                           (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Kolovratníka, Mgr. 
Jiřinu Klírovou. 
 

Usnesení č. Z/204/2021                (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/205/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Monika Kopecká, 
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 

 
Schválení programu jednání 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/206/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty  

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III  

2. Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2022  

3. Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce  

4. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30. 11. 2021  

5. 6. změna rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2021  

6. Návrh rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2022 
 
  

 
  

 

7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice III do roku 2025  
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8. Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III  

9. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

10. Diskuse  

_______________________________________________________________________________________ 

 
V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• K epidemiologické situaci - na úřadě probíhá průběžné testování. Je nařízeno využívat home office, 
provoz úřadu je neomezen, jednání probíhají prioritně on-line (po teamsech). 

• Volby a referendum proběhly řádně, bez komplikací. Výsledkem referenda je, že Zelená brána 
nebude omítnuta. 

• ZŠ Dubina navštívila velvyslankyně Mexika v ČR paní Leonora Rueda za účasti zástupců obvodu – 
připraven drobný dárek. 

• Kvůli epidemiologické situaci byly zrušeny kulturní akce (Vánoční zpívání). Koncert pana Sochora 
pro seniory je aktuálně přesunutý na jaro 2022. 

• Rampa – výtah – dodavatelem je firma Bauset cz, doba realizace celého projektu vybudování výtahu 
a následné odstranění rampy je 20 týdnů ode dne předání staveniště (předpoklad bourání rampy 
únor-březen 2022). Termín dokončení stavby je plánován na březen 2022. 

• Nový bezbariérový prostor knihovny je v plném provozu – je velký nárůst nejen návštěv jednak 
stávajících čtenářů, ale i nárůst registrací nových čtenářů. 

• Dotace na výsadbu 32 stromů na území MO Pardubice III – sídliště v rámci Národního programu 
Životní prostředí (prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR) – žádosti bylo vyhověno a 
finanční prostředky dostaneme po provedení výsadeb v jarních měsících a vyúčtování dotace. 

• Projekt na stavbu: „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, Pardubice“ a na stavbu 
„Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“ je již připraven. 

• Aktuální problematika „bezdomovců“ v prostoru našeho obvodu – snaží se přespávat kde se dá (v 
tržních stáncích, v různých koutech a křovích). MP problematiku řeší a bezdomovce předává do 
systému sociální pomoci. Městskému obvodu však takto vznikají „černé skládky“ – nepořádek po 
bezdomovcích, který je třeba operativně odstranit. Pracovníci naší pracovní skupiny na jeho 
odstraňování spolupracují. Tržní plochy ve stáncích se před farmářskými trhy dezinfikují. 

• Městská policie Pardubice – se stěhovat do nových prostor bude (ve výměníku E. Košťála). Nicméně 
se zatím neví kdy. Oznámení protiprávního jednání možno na telefonním čísle 466 859 220 stálé 
služby Městské policie Pardubice tak, aby nebyly obavy z nařčení o zneužití tísňové linky 156. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Přichází RNDr. Josef Kubát v 17:05 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 12. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

• Chystají se nové webové stránky jak magistrátu, tak našeho obvodu. 

• Proběhlo více kontrol na činnost úřadu (doprava, přestupky, matrika, úřední deska, poplatky, audit 
hospodaření) – všechny byly se závěrem bez chyb a připomínek. 

• Pan starosta poděkoval zaměstnancům Úřadu MO Pardubice III za dobrou práci. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 6. 12. 2021 

 
Usnesení č. Z/207/2021                                                         (rozprava 1; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
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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 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2022 

 
Usnesení č. Z/208/2021                                                 (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

předložené termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2022 takto:  

17. ledna RMO  18. července RMO 

21. února RMO + ZMO 15. srpna RMO 

21. března RMO 19. září RMO + ZMO 

25. dubna RMO + ZMO  17. října RMO  

23. května RMO 21. listopadu RMO 

20. června RMO + ZMO 19. prosince RMO + ZMO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 

 
Usnesení č. Z/209/2021                                                     (rozprava 1; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

zprávu o provedení bezpečnostně-kontrolní akce za účasti Policie ČR, Obvodní oddělení Pardubice III a 
Městské policie Pardubice, konané dne 26. 11. 2021. 

_______________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2021 

 
Usnesení č. Z/210/2021                                                   (rozprava 1; hlasování: pro 12, 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. 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 

6. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 
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Usnesení č. Z/211/2021                                           (rozprava 3; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

6. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 64.166,6 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

6. 

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 
 

Usnesení č. Z/212/2021                                          (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

1. schvaluje  

a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši 59.146,9 tis. Kč ve zdrojové  
i výdajové části, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši 1.057,6 tis. Kč 
tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
  

7. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2025 

 
Usnesení č. Z/213/2021                                          (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti -, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2025 tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/214/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, 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/215/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 12, proti -, zdrž. -) 
 
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. 
Diskuse, závěr 

Pan starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek informoval zastupitele, že v rámci humanitní a bezpečnostní 
komise je možné navrhovat požadavky týkající se kontrol a jiných akcí, které povedou ke zlepšení 
bezpečnosti na našem území. 

Ing. Jan Linhart zmínil, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství se napodruhé pokouší získat povolení 
na starou spalovnu v Rybitví, kterou chce opravit a spustit. Tento záměr nevnímá jako správný. Do 
dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního 
prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP493 (v kolonce „text přepracované/doplněné 
dokumentace“). Termín pro zaslání vyjádření dotčených orgánů je možný do 13. 1. 2022. Zastupitelé žádají 
Ing. Linharta o zaslání obecných informací k případnému spuštění spalovny. 

RNDr. Josef Kubát upozorňuje na velký nárůst černých skládek v rámci našeho obvodu.  

Pan starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek poděkoval zastupitelům MO Pardubice III za celoroční práci a 
popřál všem krásné Vánoce a spoustu zdraví do nového roku. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:52 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu ze 17. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Tabulková část plnění k 30. 11. 2021 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 6. změny rozpočtu 2021 – zdroje a výdaje 

• Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 

• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2025, viz Návrh 
rozpočtu na rok 2022, poslední strana 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Martin Kolovratník Mgr. Jiřina Klírová 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 22. 12. 2021 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


