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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ze 46.  řádného jednání  
Rady městského obvodu Pardubice I I I ,  
které se konalo dne 20. března 2014 od 8:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
1. 

Vyjádření k umístění letní předzahrádky 
 

Usnesení R/569/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování 
letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro společnost 
CASCO 21 s. r. o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 v termínu od 1. 4. 2014 do 
31. 10. 2014 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/570/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování 
přenosné letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Jana Zajíce, před kavárnou PROVANCE čp. 983, pro Ing. 
Radku Prášilovou, podnikající fyzickou osobu, trvale bytem Rožkova 2007, 530 02 Pardubice, IČ 01642138 
v termínu od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření ke stavební akci „ Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách, Pardubice“ 

 
Usnesení R/571/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s prodloužením veřejného osvětlení tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese projektové dokumentace pro stavební povolení plánované akce „Prodloužení veřejného osvětlení 
na Hůrkách, Pardubice“, zpracované společností E-dir s. r. o., se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, IČ 259 95 138 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření ke stavební akci „ Rozšíření veřejného osvětlení v ulici V Zahrádkách - Pardubice“ 

 
Usnesení R/572/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 



46. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 20. března 2014       Strana 2 (celkem 2) 
 

za Městský obvod Pardubice III, s rozšířením veřejného osvětlení tak, jak je uvedeno v situačním výkrese 
projektové dokumentace pro stavební povolení plánované akce „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici 
V Zahrádkách - Pardubice“, zpracované společností E-dir s. r. o., se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, IČ 259 95 138 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
5. 

Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2014 
 

Usnesení R/572/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 28. 2. 2014. 
___________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2014 

 
Usnesení R/573/2014                                          (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) poskytnutí dotací v celkové výši 190.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 

b) nové znění „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku/dotace“. 

2. ukl ádá   

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty 

____________________________________________________________________________________ 

9. 
Informativní zpráva -  nový vizuální styl města Pardubice a městských obvodů 

 
Usnesení R/574/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o novém vizuálním stylu města Pardubice a městských obvodů.  
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Informativní zpráva – Změna příloh Jednacího řádu Rady městského obvodu 

 
Usnesení R/575/2014                                          (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

informativní zprávu o nové vizuální podobě příloh Jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________________ 

 

V Pardubicích dne 20. března 2014 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


