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Z Á P I S 
z 21. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 19. září 2022 od 18:00 hod. 
ve velkém sále Kulturního domu Dubina. 

 

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

Omluveni:    Jolana Štěpánková 

Neomluveni:   - 

Veřejnost:  -   
Zahájení 

Řádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno 
v 18:00 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 14 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 20. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Jan Linhart, Ing. Martin Kolovratník. Písemné připomínky nedošly, zápis z 20. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
JUDr. Petra Tomáška, Ph.D., Pavla Kožíška, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Ing. 
Simonu Machačovou, Mgr. Moniku Kopeckou. 
 

Usnesení č. Z/249/2022                (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu JUDr. Petra Tomáška, Ph.D., Pavla 
Kožíška. 
 

Usnesení č. Z/250/2022                (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/251/2022                (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Simona Machačová, 
Mgr. Monika Kopecká. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/252/2022                (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty 

1. Informativní zpráva o mandatorních výdajích potřebných pro první měsíce začátku roku 

2. Rozbor hospodaření MO Pardubice III za první pololetí 2022 

3. Informativní zpráva o schválené 5. a 6. změně rozpočtu MO Pardubice III roku 2022 

4. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 8. 2022 

5. 7. měna rozpočtu MO Pardubice III roku 2022 

6. Vyhodnocení plnění programu rozvoje MO Pardubice III za rok 2022 

7. Dodatek č. 12 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 
  

8. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení ZMO Pardubice III 
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9. Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

10. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

11. Diskuse 

_______________________________________________________________________________________ 

V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Přes léto proběhlo celkem 7 promítacích večerů v rámci prázdninového kina na Dubině. V průměru 
100 diváků na projekci.  

• Byla připravena informace pro cizince o zvyklostech a pravidlech soužití v rámci města Pardubic. 
Informace jsou v českém jazyce a v ukrajinštině a byly předány na ubytovnu na Hůrkách a také 
rozeslány na charitativní místa v Pardubicích. 

• V ulici Věry Junkové je nainstalována kamera. Na tomto místě dochází k opakovanému vytváření 
černých skládek. Již bylo zaznamenáno cca 140 přestupků tvoření černých skládek, 80 z nich je již 
předáno městskou policí našemu přestupkáři, v 5 případech je již pokuta dořešená a uhrazená. Další 
kamera je objednaná do ulice K Lesu. 

• Před knihovnou je umístěna nová knihobudka. Hned po osazení byla zaplněna knižními tituly od 
čtenářů. Nově poskytuje knihovna službu stahování e-knih zdarma, kterou nastavila ve spolupráci 
s Knihovnou Praha 5. 

• Probíhá čištění a kontrola sorpčních vpustí v majetku Statutárního města Pardubic na území MO 
Pardubice III. Jedná se o etapu č. 1, kdy bude provedena údržba a vyčištění 44 ks sorpčních vpustí 
instalovaných na území MO Pardubice III v letech 2006-2016. 

• Zástupci výborů společenství vlastníků bytových domů měli možnost se zúčastnit semináře s 
ředitelem EOP Distribuce, a.s., týkající se zásobování teplem v Pardubicích. O tento seminář byl 
zájem a dále se připravuje seminář na téma fotovoltaické elektrárny na střechách bytových domů. 

• V rámci úřadu se zavádějí úsporná opatření. 

• Ve Studáneckém lese bylo za posledních 5 let vysázeno cca 20 tisíc nových stromů. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Informativní zpráva o mandatorních výdajích potřebných pro první měsíce začátku roku 

 
Usnesení č. Z/253/2022                                                         (rozprava 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o mandatorních výdajích potřebných pro první měsíce začátku roku. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2022 

 
Usnesení č. Z/254/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2022, který je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně tabulkové části. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o schválené  
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5. a 6. změně rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení č. Z/255/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

a) 5. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 (obsahující rozpočtové opatření č. 
6/2022) schválenou Radou městského obvodu Pardubice III dne 18. 7. 2022, usnesením č. 
R/613/2022.Tabulková část 5. změny rozpočtu 2022 je nedílnou součástí tohoto unesení, 

b) 6. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 (obsahující rozpočtové opatření 
č.  7/2022) schválenou Radou městského obvodu Pardubice III dne 20. 7. 2022, usnesením č. 
R/616/2022. Tabulková část 6. změny rozpočtu 2022 je nedílnou součástí tohoto unesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva – plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2022 

 
Usnesení č. Z/256/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, 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. 8. 2022. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
7. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

 
Usnesení č. Z/257/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

7. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 79 412,7 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 8/2022, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

  6. 
Informativní zpráva 

Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2022 
 

Usnesení č. Z/258/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

vyhodnocení plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2022 dle přílohy tohoto 
usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Dodatek č. 12 ke směrnici 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem 
 

Usnesení č. Z/259/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 



 
 

Zápis z 21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 19. 9. 2022  4 z 5 

 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

dodatek č. 12 ke směrnici Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem tak, jak je uvedeno v příloze, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

8. 

Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 12. 9. 2022 
 

Usnesení č. Z/260/2022                                                         (rozprava 0; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
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 

_______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III 

_______________________________________________________________________________________ 
 

V době diskuse odchází Ing. Jan Linhart v 18:24 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 13. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Usnesení č. Z/261/2022                                                         (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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

10. 

Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 
_______________________________________________________________________________________ 
 

V době diskuse přichází Ing. Jan Linhart v 18:29 hodin. Počet přítomných členů zastupitelstva se mění na 14. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Usnesení č. Z/262/2022                                                       (rozprava 2; hlasování: pro 14, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Diskuse, závěr 

 
Pan starosta informoval členy zastupitelstva o novém pracovníkovi v rámci pracovní skupiny, který je 
z Úřadu práce a bude tak financován. 
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Počet pracovníků věznice se také navýšil o 2, takže máme v tuto chvíli pracovníky 4. Tito pracovníci jsou 
financováni pouze za odpracované dny. 
 
Pan starosta poděkoval všem zastupitelům MO Pardubice III za skvěle odvedenou práci za volební období 
2018-2022 a zároveň je pozval na menší pohoštění do restaurace U Vojtěchů. Rovněž také poděkoval 
pracovníkům Úřadu MO Pardubice III. 

Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hodin.  
 

Přílohy zápisu z 21. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III:  

• Prezenční listina 

• Tabulková část předpokládaných mandatorních výdajů pro první dva měsíce roku 2023 

• Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první pololetí roku 2022 vč. tabulkové části 
plnění k 30. 6. 2022 – zdroje a výdaje, sociální fond 

• Tabulková část 5. a 6. změny rozpočtu 2022 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část plnění k 31. 8. 2022 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 7. změny rozpočtu 2022 – zdroje a výdaje 

• Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2022 – pouze v elektronické 
podobě 

• Dodatek č. 12 ke směrnici 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: 
 

 

JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. Pavel Kožíšek 
 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
 

………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 22. 9. 2022 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


