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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 33. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
 

(33. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 18.4.2013) 
 

Tento seznam je zpracován v souladu s § 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského 
obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle § 16 zákona 
128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského 
obvodu Pardubice III.  
_______________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic 
 
Usnesení R/410/2013                                      (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. projednala 

a) návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení,  

b) návrh na doplnění Statutu města v příloze č. 3. bod 2. písm. b) o tuto odrážku: podíl z přijatých 
odvodů z loterií a jiných podobných her ve výši 30 % pro všechny městské obvody, rozdělený na 
jednotlivé městské obvody poměrně podle počtu herních zařízení daného MO, a aby o tomto 
návrhu bylo hlasováno na jednání zastupitelstva města. 

2. doporučuje 

zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III souhlasit s navrženým usnesením v bodě 1. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Návrh nové obecně závazné vyhlášky města o omezení propagace některých  

sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 
Usnesení R/411/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. projednala 

návrh obecně závazné vyhlášky o omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, 

2. doporučuje 

zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky o 
omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozsahu přílohy tohoto 
usnesení. 

______________________________________________________________________________________ 
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3. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2013 
 

Usnesení R/412/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

4. 
2. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2013 

 
Usnesení R/413/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 v celkové výši rozpočtu 
38.547 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2013 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 4/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Návratná finanční výpomoc od Statutárního města Pardubice 

 
Usnesení R/414/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

poskytnutí návratné finanční výpomoci od Statutárního město Pardubice do max. výše 5.300 tis. Kč 
(částka bude upřesněna dle výsledků VŘ) na financování investiční akce „Centrální osa sídliště SZ-JV 
– 2. část od tržnice k Pergole J. Zajíce se splatností do 30.9.2014 

2. ukládá 

předložit poskytnutí návratné finanční výpomoci na nejbližší jednání Zastupitelstvu městského obvodu 
Pardubice III a doporučit ji ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: 4/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2013 

 
Usnesení R/415/2013                                      (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotací v celkové výši 185.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. ukládá   

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty.  
Z: Ing. Irena Štěpánková 

T: květen 2013 
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______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Žádost o vyjádření ke konání noční produkce po 22:00 hod 

 
Usnesení R/416/2013                                      (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

povoluje 

konání hudební produkce v době konání akce „Slet čarodějnic“ dne 30. 4. 2013 na veřejném prostranství 
centrálního parku Dubina od 22:00 do 0:30 hodin (1.5.2013), pořádané Kulturním centrem Pardubice, se 
sídlem náměstí Republiky 1, Pardubice,  IČ 00085286, zastoupeného Mgr. Romanou Vojířovou, ředitelkou 
Kulturního centra Pardubice.  
______________________________________________________________________________________ 

 

8. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/417/2013                            (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 
Předseda komise: 
Ing. Jaroslav Cihlo místostarosta Městského obvodu Pardubice III 
Členové komise: 
JUDr. Ludmila Knotková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Ing. Irena Štěpánková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Miluše Pětioká        referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 

2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Ludmila Knotková 
T: 2013  

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost Richarda Beňa o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 
Usnesení R/418/2013                            (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor v přízemí objektu bez čp./č.e. označeného jako č. 7 (vrata č. 6 a 7) stojícího 
na pozemku stp.č. 3515/16 v obci a k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823 o celkové výměře 68 m2 
Richardu Beňovi nar. 4.2.1968, bytem nábř. Závodu míru 1844, 530 02 Pardubice, IČ 69122334 za účelem 
skladování materiálu pro výrobu kovových vrat, za předpokladu, že tímto nebude ohrožen budoucí 
investiční záměr města v areálu Hůrka. 
______________________________________________________________________________________ 
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10. 
Žádost Pavla Čapského o nájem nebytových prostor v areálu Hůrka  

 
Usnesení R/419/2013                            (rozprava: 1; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor v přízemí objektu bez čp./č.e. označeného jako č. 9 (vrata č. 10 a 11) 
stojícího na pozemku stp.č. 3515/17 v obci a k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823 o celkové výměře 66,8 
m2 Pavlu Čapskému, nar. 14. 2. 1973, IČ 66262607, bytem Sezemická 1348, 530 03 Pardubice za účelem 
skladování zboží, převážně použitého nábytku za předpokladu, že tímto nebude ohrožen budoucí investiční 
záměr města v areálu Hůrka. 
______________________________________________________________________________________ 

 
12. 

Elektronická aukce energií jako služba občanům městského obvodu 
 
Usnesení R/420/2013                            (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

nabídku společnosti eCENTRE na organizaci elektronické aukce na nákup energií (elektřiny a zemního 
plynu) pro občany svého obvodu za účelem snížení nákladů pro domácnosti, 

2. souhlasí   

s tím, aby Městský obvod Pardubice III vstoupil do jednání se společností eCENTRE za účelem 
nabídky a organizace sdružení poptávky občanů pro možnost zapojení do aukce na energie pro 
domácnost. 

______________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Žádost INEKO-OPTIK s.r.o. o nájem nebytových prostor v čp. 983  

 
Usnesení R/421/2013                            (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem nebytového prostoru o výměře 81,56 m2 nacházejícího se v přízemí objektu čp. 983 Jan 
Zajíce na st.p.č. 972 v k.ú. Studánka a obci Pardubice společnosti INEKO-OPTIK s.r.o., IČ 48152650, se 
sídlem Přeloučská 59, 530 06 Pardubice – Staré Čívice, účel nájmu prodejna oční optiky, opravna 
optických pomůcek, prodej doplňkového sortimentu a poskytování odborného poradenství v oboru oční 
optiky. 
______________________________________________________________________________________ 

 

14. 
Návrh na zřízení víceúčelové plochy v centrálním parku Dubina 

 
Usnesení R/422/2013                            (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

záměr vybudovat víceúčelovou plochu pro volný čas v centrálním parku Dubina dle předložené studie; 

2. ukládá 

zajistit projektovou dokumentaci závlahového systému a zadat realizaci akce v souladu se Zadávacím 
řádem MO Pardubice III;  

Z: Ing. Luboš Tušl 
T: 07/2013 
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3. ruší 

své usnesení č. R/406/2013 ze dne 21. 3. 2013. 
______________________________________________________________________________________ 

 

15. 
Informativní zpráva o vývěsních skříňkách na území MO Pardubice III 

 
Usnesení R/423/2013                            (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu  

1. bere na vědomí  

zprávu o vývěsních skříňkách na území MO Pardubice III, 

2. schvaluje 

nákup 6ti vývěsních skříněk v celkové ceně do 90 tis. Kč. 
______________________________________________________________________________________ 

 

16. 
Rozšíření kursů „Počítače pro seniory“ 

 
Usnesení R/424/2013                            (rozprava: 2; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

pořádání dalších dvou kursů „Počítače pro seniory“ ve spolupráci s místními základními školami, s  
cenou 2.000,- Kč za každý kurs pro max. 20 účastníků v rozsahu 10ti  lekcí; 

2. ukládá   

objednat zajištění dodatečných kursů „Počítače pro seniory“ u ZŠ Dubina a ZŠ Studánka.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 4/2013 

______________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 21. dubna 2013 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


