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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 23. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
(24. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 18. července 2012) 
 
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. 
Obnova hřiště před čp. 973 v ul. E. Košťála 

 
Usnesení R/296/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

výjimku z čl. 4 bod 1. vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek, na základě které bude veřejná 
zakázka na obnovu hřiště před čp. 973 v ul. E. Košťála v celkové nabídkové ceně 144.770,- Kč bez DPH 
zadána přímo jednomu dodavateli. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Informativní zpráva o připravované akci „Nový bezpečnostní ostrůvek na přechodu pro chodce 

v ulici Na Drážce (I/36) v Pardubicích“ 
 

Usnesení R/297/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektované trase kabelového vedení NN stavby  

„Pardubice Hůrka – knn - Kopřiva“ 
 
Usnesení R/298/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy kabelového vedení NN tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese plánované stavby „Pardubice Hůrka – knn - Kopřiva“, zpracovaném společností PEN - projekty 
energetiky, s. r. o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení akce „Sportovní klub 

PAMAKO H ůrka, změna účelu užívání a stavební úpravy objektu na parc. č. 9398“ 
 
Usnesení R/299/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

a) za Městský obvod Pardubice III s návrhem změny účelu stavby „Sportovní klub PAMAKO Hůrka, 
změna účelu užívání a stavební úpravy objektu na parc. č. 9398“ jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, zpracované Ing. arch. Pavlem Mudruňkem, se 
sídlem Palackého 207, 533 04 Sezemice, IČ 45511888 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

b) za Městský obvod Pardubice III se zjednodušeným územním řízením.  
______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2012 

 
Usnesení R/300/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2012, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2012 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Žádost společnosti Elektrárny Opatovice a.s. o směnu nemovitostí 

 
Usnesení R/301/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

se směnou objektu – stavby technického vybavení bez čp. stojícího st.p.č. 5921, část obce Polabiny, 
k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, za objekt občanské vybavenosti s číslem 
popisným 645 stojícího na části st.p.č. 608, část obce Studánka, k.ú. Studánka ve vlastnictví společnosti 
Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2,  

2. doporučuje  

prodej pozemku st.p.č. 5921 o výměře 233 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2. 

______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Přechod pro chodce Hůrka – Pod Studánkou  

 
Usnesení R/302/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá 

zadat zpracování projektové dokumentace přechodu pro chodce přes silnici I/36 u napojení ulice Pod 
Studánkou a její projednání s dotčenými orgány. 

Zodpovídá:  Ing. Tušl 
Termín: září 2012  

______________________________________________________________________________________ 
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10. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci 

„Oprava chodníků v ulici Spojilská – větev A.1“  
 
Usnesení R/303/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Oprava chodníků v ulici Spojilská – větev A.1“ 
dodavateli K+N stavební společnost, s.r.o., se sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ 25921274, 
s nabídkovou cenou  1 094 812,- Kč včetně DPH,  

2. ukládá 

uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oprava chodníků v ulici Spojilská 
– větev A.1“.         

Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
Termín: červenec 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k projektované trase optického vedení akce „Optické připojení – Pardubice – ulice Na 

Drážce a Studánecká – investor FASPORT a. s., Pce“ 
 
Usnesení R/304/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy optického vedení, tak jak je uvedeno v situačním výkrese 
plánované akce „Optické připojení – Pardubice – ulice Na Drážce a Studánecká – investor FASPORT a. s., 
Pce“, zpracované projekční kanceláří Marie Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 
162 40 171 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Diskuse 

 
Usnesení R/305/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  

upravuje  

termín jednání Rady městského obvodu Pardubice III v měsíci srpnu, a to na 21. 8. 2012 od 
8:00 hod. 
________________________________________________________________________________ 
 
Usnesení R/306/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III 

žádá 

primátorku města Pardubice o informace, jakým způsobem bude v případě potřeby řešeno teplo 
pro občany města Pardubice v současnosti dodávané elektrárnou Opatovice. 
________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 18. července 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


