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Z Á P I S 
z 13. jednání  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 23. února 2021 od 17:00 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, 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 Štěpánková 

Omluveni:    RNDr. Josef Kubát, Jolana Štěpánková 
Neomluveni:   - 
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 12. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni 
Ing. Jan Linhart, Pavel Vojtěch. Písemné připomínky nedošly, zápis z 12. řádného jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu z 13. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III Ing. 
Martina Kolovratníka, Mgr. Jiřinu Klírovou, zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou a členy návrhové komise Jana 
Končinského, Ing. Vlastislava Máchu. 
 

Usnesení č. Z/159/2021                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Kolovratníka, Mgr. 
Jiřinu Klírovou. 
 

Usnesení č. Z/160/2021                (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III určuje zapisovatelkou Pavlínu Kučerovou. 
 

Usnesení č. Z/161/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III volí návrhovou komisi ve složení Jan Končinský, Ing. 
Vlastislav Mácha. 

Schválení programu jednání 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění: 
 

Usnesení č. Z/162/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Program ustavujícího jednání:    

 Úvodní slovo starosty  

1. Zpráva o činnosti MO Pardubice III za rok 2020  

2. Nové stanovení termínů pro jednání RMO a ZMO pro rok 2021  

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

4. Informativní zpráva o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III  

5. Hospodaření Městského obvodu Pardubice III za rok 2020  

6. Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Pardubice III  

7. 1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021  

8. Diskuse  
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_______________________________________________________________________________________ 

 
V úvodu pan starosta informoval členy zastupitelstva o aktuálních informacích: 

• Z diskuse z minulého jednání se podařila změna vývozu kontejnerů pro papír z původního úterý  
a čtvrtka na pondělí a čtvrtek. Díky tomu nedochází k velkému přeplnění kontejnerů a nepořádku 
v jejich okolí. 

• Studánecký les – dochází k jeho pročištění a úklidu po loňské kalamitě. 

• Proběhlo jednání komise pro bytové a nebytové prostory, kde se řešila žádost o přenechání 
nebytových prostor v objektu čp. 983 (pod Úřadem městského obvodu Pardubice III) pro Knihovnu 
MO Pardubice III. 

• V letošním roce proběhne sčítání lidu 2021. Rozhodným okamžikem bude půlnoc z pátku 26. 3. na 
sobotu 27. 3. 2021. Sčítání bude poprvé probíhat prioritně online vyplněním formulářů.  

• Město připravuje realizaci stavby s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – 
lokalita 6B“, kdy dojde k rekonstrukci části sídliště Dubina, konkrétně části u domů čp. 1006-1011. 
Na akci již městem bylo vyhlášeno výběrové řízení. 

• Do pracovní skupiny od 1. 2. 2021 nastoupili 2 noví zaměstnanci. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2020 

 
Usnesení č. Z/163/2021                                                         (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Městského obvodu Pardubice III za rok 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Nové stanovení termínů jednání RMO a ZMO pro rok 2021 

 
Usnesení č. Z/164/2021                                                  (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

1. ruší  

své usnesení č. Z/151/2020 ze dne 14. 12. 2020   

2. schvaluje 

nové termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III na rok 2021 takto:  

19. ledna RMO  20. července RMO 

23. února RMO + ZMO 17. srpna RMO 

23. března RMO 21. září RMO + ZMO 

20. dubna RMO + ZMO  19. října RMO  

25. května RMO 23. listopadu RMO 

22. června RMO + ZMO 14. prosince RMO + ZMO 

 
Z rozpravy vyplynulo, že navržené úterní termíny nevyhovují některým členům ZMO Pardubice III, a proto 
na další jednání budou předloženy ke schválení nové termíny jednání RMO a ZMO pro rok 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
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3. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území  

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení č. Z/165/2021                                                     (rozprava 3; 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/166/2021                                                   (rozprava 5; 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5. 

Informativní zpráva hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2020 
 

Usnesení č. Z/167/2021                                           (rozprava 2; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o hospodaření Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Informativní zpráva o inventarizaci majetku a závazků  

Městského obvodu Pardubice III k 31. 12. 2020 
 

Usnesení č. Z/168/2021                                           (rozprava 0; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
 
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. 2020. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
1. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021 

 
Usnesení č. Z/169/2021                                                  (rozprava 5; hlasování: pro 13, proti -, zdrž. -) 
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Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

schvaluje  

a) změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 50 368,4 tis. Kč ve 
zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 1/2021, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 
1.026 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 2/2021, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Diskuse, závěr 

Ing. Jan Linhart se dotazuje, zdali jsou dané už nějaké možnosti na využití prostoru v areálu Hůrka. Pan 
starosta odpověděl, že se o možnostech stále jedná a pravděpodobně bude zadaná nová územní studie. 
Brzy proběhne jednání ohledně možností, jak s těmito prostory naložit. 

MO Pardubice III připravuje realizaci opravy chodníku v ulici Sezemická včetně kácení stávajících stromů  
a provedení nové výsadby hlohů. Ulice Sezemická rozděluje MO I a MO III, a proto Ing. Jan Linhart navrhl, 
aby došlo k oslovení MO Pardubice I ohledně provedení výsadby stromů stejného druhu i na území MO I.  

Zasedání bylo ukončeno v 17:59 hodin.  
 
Přílohy zápisu z 13. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• Prezenční listina 

• Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce 2020 – pouze v elektronické podobě 

• Tabulková část plnění k 31. 12. 2020 – zdroje a výdaje 

• Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu 2021 – zdroje a výdaje 

• Tabulková část 1. změny rozpočtu sociálního fondu rok 2021 – příjmy a výdaje 
 
 
 
 
 

                                            Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Ing. Martin Kolovratník Mgr. Jiřina Klírová 
 

…………………………………………..…….………….. 

 
………………………………………………...………….. 

 
dne: ……………………………………………….…… 

 
dne: ………………………………….………………… 

 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu. 
V Pardubicích dne 26. 2. 2021 
Zpracovala: Pavlína Kučerová, kancelář starosty MO Pardubice III 


