
1 
3. řádné jednání ZMO Pardubice III dne 16. prosince 2010 

 

       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   

 

 

 

Z Á P I S 
 

z 3. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
 

které se konalo dne 16. prosince 2010 od 17:00 hod 
 v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
 
Přítomni:  Ing. Vítězslav Štěpánek, Petr Tomášek, Bc. Lukáš Těžký, Mgr. Jiřina Klírová, 

MUDr. Drahomíra Peřinová, MUDr. Miloslav Junek, Libor Hlaváč, Ing. Jiří 
Moravec, MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D., Ján Kasič, Radka Súkeníková, 
RNDr. Josef Kubát, Ing. Jaroslav Cihlo, MUDr. Petr Sůva 
 tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:      Ing. Aleš Vavřička 
Neomluveni:   - 
Veřejnost: 0 
 
 

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). V úvodu jednání předsedající podal zprávu o abdikaci Mgr. 
Ivany Nejedlé. Náhradníkem dle platných výsledků voleb je pan Pavel Vojtěch, který z důvodu 
pracovní vytíženosti také na funkci člena zastupitelstva rezignoval. Přivítal tak pana Petra Tomáška, 
kterého vyzval ke složení slibu zastupitele. 
 
Před zahájením bylo novému členovi Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městského obvodu podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
volbách).  
 
Dále z prezenční listiny předsedající konstatoval, že na počátku jednání je přítomno 14 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 
 

Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu 
 
Složení slibu pana Petra Tomáška proběhlo tak, že tajemník úřadu přečetl slib „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v 
zájmu města Pardubice jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval nového 
člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, 
který je nedílnou součástí zápisu. 
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Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 

Ověřovateli zápisu 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli určeni pan Mgr. 
Lukáš Těžký a MUDr. Drahomíra Peřinová. Písemné připomínky nedošly, zápis z 2. řádného 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu 
schválen. 
Předsedající navrhl určit ověřovateli 3. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III Mgr. 
Jiřinu Klírovou a Radku Súkeníkovou, zapisovatelem Bc. Petru Gadlenovou a členy návrhové 
komise Ing. Jaroslava Cihla, RNDr. Josefa Kubáta. 
 
Usnesení č. Z/31/2010          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Mgr. Jiřinu Klírovou a 
Radku Súkeníkovou. 
 
Usnesení č. Z/32/2010          (pro 14, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Bc. Petru Gadlenovou. 
 
Usnesení č. Z/33/2010          (pro 14 proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav 
Cihlo, RNDr. Josef Kubát. 
 

 
Schválení programu jednání 

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyl 
vznesen žádný návrh na jeho změnu. 
 
Usnesení č. Z/34/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schvaluje program ustavujícího zasedání: 
 

1. Informace o investičních akcích na území MO Pardubice III 
2. Informace o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
3. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 30.11.2010 
4. 4. změna rozpočtu MO Pardubice III 2010 
5. Návrh rozpočtu MO Pardubice III na rok 2011 
6. Zvýšení pravomocí Rady městského odvodu Pardubice III 
7. Informativní zpráva o pohledávkách 
8. Odměňování členů ZMO, členů komisí a výborů 
9. Termíny jednání ZMO a RMO pro rok 2011 

10. Diskuse 
 

1. 
Informativní zpráva - Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu M ěstského 

obvodu Pardubice III 
 
Usnesení č. Z/35/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informaci o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III. 
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2. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 

 
Usnesení č. Z/36/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

 
3. 

Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 30. 11. 2010 

 
Usnesení č. Z/37/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

 
4. 

4. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 
 

Usnesení č. Z/38/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje 

návrh 4. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 32.809 tis. 
Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
5. 

Návrh rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III na rok 2011 
 

Usnesení č. Z/39/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a   

schvaluje  

a) rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši rozpočtu 28.516 tis. Kč 
ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
unesení, 

b) rozpočet sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši rozpočtu 
455 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto unesení.  

 
6. 

Zvýšení pravomoci Rady městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení č. Z/40/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
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schvaluje 

přenesení pravomoci Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na Radu městského obvodu 
Pardubice III v oblasti hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 
102 odst. 2 a), kterou je schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přesunů rozpočtových prostředků 
mezi jednotlivými závaznými ukazateli vč. rezervy do výše 250 tis. Kč v sumě v rámci dané 
rozpočtové změny.  Rada městského obvodu Pardubice III je povinna podat o takto provedených 
přesunech informaci Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III na jeho nejbližším jednání. 
 

7. 
Informativní zpráva o vymáhání pohledávek 

 
Usnesení č. Z/41/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

 
8. 

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, předsedů a členů výborů a komisí 
 

Zpráva byla stažena z jednání. Byla svolána pracovní schůzka na 13. ledna 2011.  
 

9. 
Stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2011 

 
Usnesení č. Z/42/2010         (pro 14, proti 0, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

s c h v a l u j e 

předložený návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 
2011 takto: 
 

13. 1. 2011 RMO 
27. 1. 2011 RMO + ZMO 
17. 2. 2011  RMO  
24. 3. 2011 RMO 
21. 4. 2011 RMO + ZMO 
26. 5. 2011  RMO  
23. 6. 2011 RMO + ZMO 
28. 7. 2011  RMO 
25. 8. 2011 RMO 
22. 9. 2011 RMO + ZMO 

20. 10. 2011 RMO 
24. 11. 2011 RMO 
15. 12. 2011 RMO + ZMO 

 
10. 

Diskuse, závěr 
 

Ke zprávě č. 2 o nové výstavbě na území Městského obvodu Pardubice III vystoupil v diskusi 
MUDr. Vítězslav Novohradský. Nastínil situaci ohledně zamýšlené výstavby Obytný soubor „Na 
Babce“ a projevil zájem svolat pracovní schůzku na účasti zástupců investora a účastníků řízení. 
Starosta Městského obvodu Pardubice III navrhl termín schůzky v první polovině ledna 2011. 
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Místostarosta informoval o jednání na SBD Družba týkajícím se možnosti nástavby patrových 
garáží v ul. Jana Zajíce. 
Starosta informoval o možnostech získání dotací na regeneraci panelového sídliště či regeneraci 
městské zeleně. 
 
 
Přílohy zápisu z 3. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• presenční listina; 
• rezignace Mgr Ivany Nejedlé;  
• rezignace Pavla Vojtěcha; 
• slib člena zastupitelstva Petra Tomáška; 
• příloha k usnesení Z/38/2010 – 4. změna rozpočtu MO Pardubice III; 
• příloha k usnesení Z/39/2010 – rozpočet MO Pardubice III na rok 2011. 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Mgr.  Ji řina Klírová  Radka Súkeníková 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 
 

 
 

Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                                                                  
 
V Pardubicích dne 16. prosince 2010                                                                             Jména jsou uváděna bez titulů 

Zpracovala: Bc.  Petra Gadlenová, kancelář starosty MO Pardubice III  


