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

 

Přítomni: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Martin Kolovratník, Jan Končinský, 
Pavel Kožíšek, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jan Linhart, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Alena Suková, 
Jolana Štěpánková, Pavel Vojtěch, tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. 
Irena Nimsová 

Omluveni:    Ing. Simona Machačová, Mgr. Monika Kopecká, Pavlína Černíková, JUDr. Petr Tomášek  

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 11 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 18. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Martin Kolovratník, Mgr. Jiřina Klírová. Písemné připomínky nedošly, zápis z 18. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 18. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
Jana Končinského, Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Petru Lemberkovou a členy návrhové komise Ing. 
Alenu Sukovou, Ing. Vlastislava Máchu. 
 

Usnesení č. Z/216/2022                         (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu J. Končinského, Mgr. J. Klírovou. 
 

Usnesení č. Z/217/2022              (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Petru Lemberkovou. 
 

Usnesení č. Z/218/2022                                    (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Alena Suková, Ing. 
Vlastislav Mácha. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/219/2022                                         (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty 

1. Zpráva o činnosti MO Pardubice III za rok 2021 

2. Informativní zpráva – Návrh novely OZV 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

3. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO Pardubice III 

4. Hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

5. Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III za rok 2021 

6. 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 

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

8. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

9. Diskuse 
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_______________________________________________________________________________________ 

V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálním dění: 

• Rampa – vybudování výtahu – dodavatelem je firma Bauset CZ, realizace probíhá, vyrábí se kabina 
výtahu, připravuje se výtahová šachta, provádějí se nátěry a je vybudován a usazen rozvaděč pro 
výtah s vlastním elektroměrem. Částečně již byly provedeny možné demoliční práce.  

Po dokončení odstranění rampy je připraven do volného prostoru návrh výsadeb, který bude možné 
v jarních měsících realizovat, vč. navržené knihobudky.  

• V prostorách nově zrekonstruované knihovny došlo k havárii teplovodního vedení v podlaze. 
Betonová podlaha musela být rozkopána, vyměněny trubky a následně opravena podlahová 
krytina. Provoz knihovny byl pro veřejnost provizorně přesunut do zasedací místnosti úřadu. Dnes 
je již provoz knihovny přesunut zpět do opravených prostor. 

• Popelnice na bioodpad budou od 1. března zamykány. Důvodem je vhazování nevhodného odpadu, 
který pak znehodnotí celý separovaný odpad v biopopelnici. Tímto je dána ještě větší možnost, 
abychom zachovali funkčnost tohoto projektu. Klíče jsou k vyzvednutí bezplatně pro každou 
domácnosti, která má o něj zájem, na úřadu MO III v kanceláři č. 4 u paní Škodové. 

• Připravují se nové webové stránky, jak magistrátní, tak našeho obvodu. Jejich spuštění je 
naplánováno na 7. března. 

• Proběhl tisk složenek na místní poplatky za odpad a poplatek ze psů, složenky budou občanům do 
domovních schránek doručovány začátkem března.  

• Poskytnutí dotace na výsadbu 32 stromů na území MO Pardubice III – sídliště v rámci Národního 
programu Životní prostředí – město zadalo výběrové řízení na dodavatele stromů a materiálu pro 
výsadbu, následně bude možno uskutečnit výsadbu stromů. Dále jsou připravovány náhradní 
výsadby za stromy, které podlehly silným větrům v posledních týdnech v ul. L. Malé, u Maxe. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2021 

 
Usnesení č. Z/220/2022                                                       (rozprava 2; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 

Informativní zpráva – Návrh novely OZV 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

 
Usnesení č. Z/221/2022                                                (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informativní zprávu o návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města 
Pardubic, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 7/2020, č. 2/2021 a č. 5/2021, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad  

členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
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Usnesení č. Z/222/2022                                                   (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

stanovuje 

„Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III“ ve 
smyslu ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění § 84 odst. 2 písm. u) tak, že se postupuje 
podle vnitřní směrnice Městského obvodu Pardubice III č. 13/2012 „Cestovní náhrady“, v aktuálním 
platném znění. 
_______________________________________________________________________________________ 

4. 
Informativní zpráva hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2021 

 
Usnesení č. Z/223/2022                                                 (rozprava 4; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků  

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2021 
 

Usnesení č. Z/224/2022                                         (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
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. 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

6. 

1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2022 
 

Usnesení č. Z/225/2022                                         (rozprava 1; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

a) změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 78 264,4 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2022, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

b) změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2022 v celkové výši rozpočtu 
1.098,8 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 2/2022, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
  

7. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území  

Městského obvodu Pardubice III 
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Usnesení č. Z/226/20212                                       (rozprava 3; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
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 o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/227/2022                                         (rozprava 0; hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Diskuse, závěr 

 
Ing. Linhart pořádal do příštího jednání ZMO zpracovat přehled vymožených pohledávek exekutorským 
úřadem v roce 2021.  

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hodin.  
 
Přílohy zápisu z 18. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2021 (pouze v elektronické podobě) 

• Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou 
se vydává Statut města Pardubic, ve znění OZV č. 7/2020, č. 2/2021 a č. 5/2021 

• Aktuální směrnice č. 13 – Cestovní náhrady (pouze v elektronické podobě) 

• Tabulková část plnění k 31. 12. 2021 – zdroje a výdaje 

• Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu 2022 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu sociálního fondu rok 2022 – příjmy a výdaje 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Jan Končinský Mgr. Jiřina Klírová 
 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
 

………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 23. 2. 2022 
Zpracovala: Petra Lemberková, MO Pardubice III 


