
 
 

Zápis z jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 29.4.2019 

 

 

Z Á P I S 
z 4.  jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 29. dubna 2019 od 17:00 hod 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice III. 

 

Přítomni: Pavlína Černíková, Ing. Martin Kolovratník, Jan Končinský, Mgr. Monika Kopecká, Pavel 
Kožíšek, RNDr. Josef Kubát, Ing. Jan Linhart, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Simona Machačová, 
Ing. Alena Suková, Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Jolana Štěpánková, Pavel Vojtěch, 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

Omluveni:      Mgr. Jiřina Klírová 
Neomluveni:   Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 
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 13 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
 

Ověřovateli zápisu 3. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Vlastislav Mácha a RNDr. Josef Kubát. Písemné připomínky nedošly, zápis z 3. řádného jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ze 4. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Simonu Machačovou a Mgr. Moniku Kopeckou, zapisovatelkou Janu Heřmanovou a členy návrhové komise 
Ing. Jana Linharta a Jana Končinského. 
 

Usnesení č. Z/57/2019                                                        (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Simonu Machačovou a Mgr. 
Moniku Kopeckou 
 

Usnesení č. Z/58/2019                                                      (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Janu Heřmanovou 
 

Usnesení č. Z/59/2019                                             (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Linhart a Jan 
Končinský 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/60/2019                                            (rozprava -; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

1. Zpráva KV ZMO o plnění usnesení RMO a ZMO 

2. Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III 2019 – 2022 

3. Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

4. Informativní zpráva o investičních akcích MO Pardubice III 

5. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 3. 2019 
6. Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce 

7. Diskuse 
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1. 

Kontrola plnění usnesení KV ZMO Pardubice III k 15. 4. 2019 
 
Usnesení č. Z/61/2019                                     (rozprava 4; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1.  schvaluje  

a) vyřadit z evidence usnesení číslo 

R/574/2018 R/575/2018 R/589/2018 
   

R/21/2018 R/22/2018 R/23/2018 R/24/2018 R/37/2019 
 

R/40/2019   R/43/2019 R/47/2019 R/48/2019 R/49/2019 
 

 

b) ponechat v evidenci usnesení číslo R/26/2018;  33Z/2007 a Z/156/2017. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. 
Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III  

pro období 2019 - 2022 
 

Usnesení č. Z/62/2019               (rozprava 7; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  
 

schvaluje  

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III pro období 2019 – 2022 dle přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách 

 
Usnesení č. Z/63/2019                                     (rozprava 4; 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. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/64/2019                                     (rozprava -; 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
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5. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2019 

 
Usnesení č. Z/65/2019                                        (rozprava 1; hlasování: pro 13, 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. 3. 2019. 
 
 

6. 
Informativní zpráva o provedení bezpečnostně-kontrolní akce  

 
Usnesení č. Z/66/2019                                     (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí  

zprávu o provedení bezpečnostně-kontrolní akce na území Městského obvodu Pardubice III, jako prevence 
užívání alkoholu a jiných návykových látek osobami mladšími 18-ti let za účasti Policie ČR, Obvodní oddělení 
Pardubice III a Městské policie Pardubice, konané dne 19. 4. 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Diskuse, závěr 

 
Pan starosta informoval o nutnosti změny péče o veřejnou zeleň v době sucha. Městský obvod připravuje 
pokyn postupů při údržbě zeleně – výše seče trávy, zálivka, ochrana stromů nátěry, druhy vhodných 
výsadeb atd. v tomto suchém období. Považuje za vhodné, aby takto postupovalo celé město Pardubice. 
Dále chce jednat s Magistrátem města Pardubic o vytipování míst v technické mapě, kde lze vysázet stromy. 
S tím úzce souvisí iniciativa „Zasaď si svůj strom“, která byla připomenuta. 
Paní Machačová se dotazovala, zde je v plánu založit nové květinové záhony. Pan starosta odpověděl, že při 
suchu, které dlouhodobě panuje, je vhodnější sázet stromy či keře, které zadržují více vlhkosti. Dále paní 
Machačová vznesla dotaz, zda je v MO Pce III místo, kde si může občan zasadit svůj strom. Byla odkázána na 
výše uvedenou akci, která probíhá na MO III „Zasaď si svůj strom“, informace o akci je možno dohledat na 
webových stránkách úřadu.  
Dále byla řešena otázka náhradních výsadeb za kácené stromy. Tyto u nás probíhají a jsme na ně připraveni.  
Pan Kolovratník se dotazoval na existenci kontejnerů na použité oleje, kde mu pan starosta sdělil, že 
předmětné kontejnery jsou již rok v MO Pardubice III k dispozici, přičemž se jedná o pilotní program v rámci 
Pardubic. 
Pan Linhart požaduje, aby paní Vacinová připravila časovou posloupnost úkonů provedených v rámci 
veřejné zakázky „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501“ a 
předložila je na příštím jednání ZMO. 
Pan Linhart navrhl, zda by bylo možné jednat s Dopravním podnikem o prodloužení linky MHD číslo 13 a 
zokruhovat ji. Pan starosta již s Dopravním podnikem jedná, asi 2 roky jsou již 2 spoje denně od penzionu 
pro seniory k supermarketu. Pan starosta bude dále jednat a vyjádření Dopravního podniku předloží 
Zastupitelstvu. 
Dále bylo dohodnuto, že paní Vacinová podá emailem informace ohledně obytného satelitu Hůrka, kterých 
oblastí se to týká. 
Ohledně zprávy o provedené bezpečnostně kontrolní akce paní Kopecká vznesla připomínku, zda by se tato 
akce nemohla konat i v průběhu letního období. Pan starosta bude mít požadavek na Městskou policii na 
jednu hlídku denní a jednu noční, rozpis hlídek by mělo být řešeno na humanitní a bezpečností komisy. 
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Přílohy zápisu ze 4. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina; 

• Návrh programu rozvoje městského obvodu Pardubice III 2019 - 2022 

• Tabulková část plnění k 31.3.2019 – zdroje a výdaje 
 

 

 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Simona Machačová Mgr. Monika Kopecká 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 2.5. 2019 
Zpracovala: Jana Heřmanová, kancelář starosty MO Pardubice III 


