
 

12. mimořádné jednání ZMO dne 19. 6. 2008     Strana 1 (celkem 3) 

       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                  zastoupený starostou Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 
 
 

Z Á P I S 
 

z 12. mimořádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. června. 2008 od 17:00 hod 

v zasedací místnosti MO Pardubice III. 
 
 
Přítomni: členové Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

Vítězslav Štěpánek, Jaroslav Cihlo, Jiřina Klírová, Otomar Gruntorád, Ján Kasič, 
Josef Kubát, Jan Linhart, Aleš Vavřička, Ivana Nejedlá, Petr Sůva, Jaroslav Žítek, 
Markéta Tauberová 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  
Kateřina Kovářová 

Omluveni: Marie Brabcová, Pavel Vojtěch, Andrea Klírová 
__________________________________________________       ______________________ 

 
J e d n á n í 

   
Jednání zahájil Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III. Úvodem přivítal 
všechny přítomné, při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva. Byla tedy splněna 
podmínka ustanovení § 92 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III je schopna se usnášet, jelikož je přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů.  
 

 
 

Jmenování ověřitelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise  
(pro 12, proti -, zdrž. -) 

 
Ověřiteli zápisu 11. jednání ZMO III  byli jmenováni:  
Aleš  V a v ř i č k a 
Pavel  V o j t ě c h 
Písemné připomínky nedošly, zápis z  11. řádného jednání ZMO byl na základě vyjádření ověřitelů 
zápisu  schválen. 
 
Zapisovatelkou  12. jednání ZMO Pardubice III byla jmenována    

 Petra  G a d l e n o v á. 
 
Návrhová komise  12. jednání ZMO Pce III  byla navržena a schválena v tomto složení:   

 Jaroslav  Ž í t e k 
 Ivana  N e j e d l á 
 
Ověřiteli zápisu 12. jednání ZMO III  byli jmenováni    

 Otomar  G r u n t o r á d  
 Ján  K a s i č 
______________________________________________________________________________ 
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I. 
 

Program  12. mimořádného jednání byl schválen takto:    (pro 12, proti -, zdrž. -) 
 

1. Efektivita výkonu veřejné správy 
2. Revokace usnesení 32 Z/2007 
3. Diskuse 

______________________________________________________________________________ 
 

II. 
   P r o g r a m 

______________________________________________________________________________ 
 

1.  
Informace: efektivita výkonu veřejné správy 

 
Proběhla diskuse členů Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  na téma efektivita 
výkonu veřejné správy v Pardubicích. Zastupitelé diskutovali na téma působnosti orgánů 
městských obvodů a města Pardubice při výkonu státní správy i samosprávy. Shodli se na závěru, 
že město prostřednictvím Magistrátu města Pardubic by mělo vykonávat především metodickou, 
koncepční a kontrolní činnost a výkonnou složku ponechat obvodům. Tyto změny by měly být 
řešeny prostřednictvím ustavené pracovní skupiny, jejíž členy jsou tajemníci úřadů městských 
obvodů, někteří starostové a zástupci města Pardubice. Zastupitelé městského obvodu Pardubice 
III navrhli toto usnesení: 
 
Usnesení 64 Z/2008                  (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III: 

a) bere na vědomí zprávu Efektivita veřejné správy, 
b) souhlasí s prosazováním principu dekoncentrace, decentralizace a přiblížení veřejné 

správy občanům (princip subsidiarity) na budoucích jednáních o efektivitě výkonu 
veřejné správy starostou Městského obvodu Pardubice III. 

Termín: průběžně 
Zodpovídá: starosta  

______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Revokace usnesení 32 Z/2007 

 
Usnesení 65 Z/2008                  (pro 12, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III: 
a) revokuje usnesení 32 Z/2007, 
b) nahrazuje jej novým usnesením: 
„Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III ukládá Stavebnímu úřadu městského obvodu 
Pardubice III průběžně podávat Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III na jeho jednáních 
informaci o probíhajících územních řízeních, stavebních řízeních a o rozestavěných stavbách, 
týkajících se staveb občanské vybavenosti a hromadné bytové výstavby. 

T: průběžně 
Z: vedoucí stavebního úřadu 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

3. 
D I S K U S E 

 
� starosta Městského obvodu Pardubice III podal informace týkající se privatizace bytů.  

Jednání na úrovni Zastupitelstva města Pardubic bylo odloženo. Jednání bude probíhat 
v sále IDEONu z důvodu očekávané velké účasti občanů města,  

� zastupitel městského obvodu Pardubice III Petr Sůva upozornil na hluk v nočních 
hodinách při výstavbě bytových domů Na Babce, 

� členové zastupitelstva poukázali na nekvalitní provádění seče trávníků v tomto roce. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                                                                  
V Pardubicích dne 19.6. 2008                                                                   Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Petra Gadlenová, kancelář starosty MO Pardubice III  


