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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 52. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(52. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 2. 9 2010) 
 
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. 
Vánoční výzdoba 

 
Usnesení R/714/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje  

objednání vánoční výzdoby pro rok 2010 u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572. Vánoční výzdoba spočívající v dodávce             
a montáži řezaného stromu, jeho ozdobení včetně elektrické energie bude umístěna                 
v centrální části sídliště Dubina - u Úřadu městského obvodu Pardubice III  

2. ukládá 

objednat u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 25262572 vánoční výzdobu pro rok 2010 v max. výši 38.500,- Kč včetně DPH 20 %, 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
         Termín: září 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce přístupových 

chodníků u čp. 1546-1548 v ulici Bezdíčkova, Pardubice“  
 

 
Usnesení R/715/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci: „Rekonstrukce přístupových chodníků u čp. 
1546-1548 v ulici Bezdíčkova, Pardubice“ dodavateli CHRPA stavební společnost s r.o. 
Pardubice, se sídlem Raisova 232, 530 02 Pardubice, IČ: 25285262, s nabídkovou cenou 
2.626.807,- Kč (včetně 5 % rozpočtové rezervy a DPH 20 %),  

2. ukládá 

uzavřít se společnosti CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, se sídlem Raisova 232, 
530 02 Pardubice, IČ: 25285262 smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce 
přístupových chodníků u čp. 1546-1548 v ulici Bezdíčkova, Pardubice“. 

          Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
                Termín: září 2010 

_____________________________________________________________________________ 
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3. 

Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 
 

Usnesení R/716/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

schvaluje 

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace parkoviště - vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála, před bytovým domem čp. 957 - 958, konkrétně před čp. 957 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro M.K.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).  
______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření k záměru pronajmout část pozemků  

v areálu Hůrka č.p. 1823 
 
Usnesení R/717/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem pronajmout část p.p.č. 988/12 o výměře 7,5m2 a část st.p.č. 9405 o výměře 7,5m2 
v k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823 panu P.M.*, a to za účelem umístění mobilní buňky za 
účelem jejího užívání jako mobilního skladu a dílny pro půjčování čtyřkolek. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).  
______________________________________________________________________________ 

5. 
Vyjádření k záměru převést část pozemku p.č. 233/4 v k.ú. Studánka do správy Sociálním 

službám města Pardubice 
 
Usnesení R/718/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem převodu části p.č. 233/4 o výměře 3777m2 v k.ú. Studánka, užívané jako zázemí 
Domova pro seniory č.p. 646 – 649, do správy nemovitostí ve vlastnictví obce Sociálním 
službám města Pardubic, IČ 75090970, se sídlem kpt. Jaroše 726, a to za účelem užívání              
a údržby pozemku.  
______________________________________________________________________________ 

 
7. 

Vyjádření k žádosti o prodloužení platnosti smlouvy o umístění reklamního zařízení na p.č. 
409/20 v k.ú. Studánka  

 
Usnesení R/719/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

s prodloužením platnosti smlouvy o umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru 
3 x 1 m (směrové označení k provozovně firmy Automobily LiŠka s.r.o. - KIA MOTOSR) na 
p.p.č. 409/20 k.ú. Studánka, se společností Automobily LiŠka, spol. s r.o., IČ 47454636, se 
sídlem Hůrka 1828 Pardubice, na dobu neurčitou.  
______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Vyjádření k záměru stavby pergoly u rodinného domu č.p. 1575 ul. Zajíčkova 

 
Usnesení R/720/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem výstavby pergoly (přístřešku před garáží) o zastavěné ploše 4,7 x 3,5 m2 u rodinného 
domu č.p. 1575 na st.p.č. 6356 v k.ú. Pardubice. Souhlas se vydává jako jeden z podkladů pro 
účely vydání územního souhlasu na uvedenou stavbu a nenahrazuje jakékoliv rozhodnutí, či 
opatření příslušného správního orgánu, ani vyjádření nebo stanoviska příslušných dotčených 
orgánů. 
______________________________________________________________________________ 

 
9. 

Vyjádření k záměru umístění fotovoltaického zařízení na střeše rodinného domu č.p. 1066 
v ul. V Zátiší 

 
Usnesení R/721/2010                                                  (pro 3, proti 1, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

se záměrem umístění a vybudování fotovoltaického zařízení na střeše rodinného domu č.p. 1066 
v ul. V Zátiší. Souhlas se vydává jako jeden z podkladů pro účely vydání územního souhlasu na 
uvedenou stavbu a nenahrazuje jakékoliv rozhodnutí, či opatření příslušného správního orgánu, 
ani vyjádření nebo stanoviska příslušných dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti o darování pozemku p.č. 233/58 

a části pozemku p.č 409/68 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/722/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku p.č. 233/58 o výměře 41 m2 a prodejem části pozemku p.č. 409/68                
o výměře 100 m2 v k.ú. Studánka, H.N.*  a J.N.*, a to za cenu obvyklou při prodeji 
srovnatelného majetku v daném místě a čase.  

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).  

______________________________________________________________________________ 
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11. 
Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku  

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení R/723/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

postup likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku evidovaného                      
a spravovaného Městským obvodem Pardubice III, který je uvedený v zápise z jednání likvidační 
komise ze dne 24. 8. 2010 (zápis je nedílnou součástí tohoto usnesení).  
______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu M ěstského obvodu 

Pardubice III  k 31. 7. 2010 
 
 
Usnesení R/724/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

bere na vědomí   

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 7. 2010, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení. 
______________________________________________________________________________ 

13. 
3. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 

 
Usnesení R/725/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí 

s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši 
rozpočtu 32.758,5 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. ukládá 

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Zodpovídá: Irena Štěpánková 
Termín: 9/2010 

______________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření k záměru stavebních úprav a stavby pergoly a zahradního bazénu u rodinného 

domu č.p. 263 ul. Tichá 
 
Usnesení R/726/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

se záměrem stavby pergoly na st.p.č. 286, zahradního bazénu na p.p.č. 2325/29 a stavebních 
úprav – zřízení obytného podkroví rodinného domu č.p. 263, ul. Tichá, k.ú. Studánka. Souhlas    
se vydává jako jeden z podkladů pro účely vydání územního souhlasu na uvedenou stavbu            
a nenahrazuje jakékoliv rozhodnutí, či opatření příslušného správního orgánu, ani vyjádření nebo 
stanoviska příslušných dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Vyjádření k žádosti ŘSD ČR o výpůjčku, nájem a prodej pozemků pro výstavbu silničního 

obchvatu „I/36 Pardubice, Trnová – Dubina“ 
 
 
Usnesení R/727/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a) s uzavřením nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce se žadatelem Ředitelství silnic         
a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 549/56, Praha, na části pozemků: 
části p.p.č. 991/1 o výměře 26 m2, části p.p.č. 997/1 o výměře 20235 m2, části p.p.č. 1006/11  
o výměře 394 m2, části p.p.č. 2719/2 o výměře 140 m2, v k.ú. Pardubice, a to za účelem 
vydání územního rozhodnutí pro stavbu silnice I/36 Sezemice – obchvat; 

b) s prodejem části p.p.č. 991/1 o výměře 12 m2, části p.p.č. 997/1 o výměře 20235 m2, části 
p.p.č. 1006/11  o výměře 394 m2, části p.p.č. 2719/2 o výměře 140 m2 k.ú. Pardubice, 
žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 549/56, Praha, za 
účelem výstavby silnice I/36 Sezemice – obchvat, za cenu dle znaleckého posudku platného 
v době podepisování kupní smlouvy. 

______________________________________________________________________________ 
 

16. 
Návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku  – vymezení 

lokalit v příloze č. 5 
 
Usnesení R/728/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku v příloze č. 5       
o lokalitu „Dašická“, jejíž vymezení je nedílnou součástí tohoto usnesení 

2. ukládá 

předložit návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky města č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, přílohy č. 5, o lokalitu „Dašická“ na jednání Rady Statutárního města Pardubice 

Zodpovídá: Vítězslav Štěpánek 
Termín: do 5. října 2010 

______________________________________________________________________________ 
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17. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III  

ke konání noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení R/729/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

povoluje 

konání noční hudební produkce v době konání soukromé neveřejné akce dne 10. 9. 2010 na 
soukromém pozemku v ul. Husova 1782 v Pardubicích od 20.00 (respektive od 22:00) do 1:00 
hodin (11. 9. 2010), pořádané p. P.M.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).  
______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Vyjádření k záměru změny nájemce nebytového prostoru v č.p. 1013 E. Košťála 

 
Usnesení R/730/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

se záměrem schválit změnu nájemce části nebytového prostoru – kadeřnictví v čp. 1013 Erno 
Košťála o výměře 34,11 m2, který se nachází v domě čp. 1013-4 ul. E. Košťála z Marcely 
Lupínkové, IČ 73650692 na K.Ž.*   za stejných podmínek. 

 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).  
______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Oprava chodníku v ulici K Lesu 

 
Usnesení R/731/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

zadání realizace stavby „Opravu chodníku v ulici K Lesu“ společností Služby města Pardubic 
a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, IČ: 25262572 v souladu se smlouvou   
o dílo č. K – MO III 01/2010 s nabídkovou cenou  447.216,- Kč včetně DPH 20 %, 

2. ukládá  

objednat výše uvedenou akci u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, 
Bílé Předměstí, Hůrka 1803, IČ: 25262572.       

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
   Termín: září 2010 

______________________________________________________________________________ 
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20. 
Dodatek smlouvy č. 2 „Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 

2010“  
 

Usnesení R/732/2010                                                    (pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 252 62 572 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. AG 01 – MO III „Seč trávníků na území 
Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“ z důvodu rozšíření sečených ploch, a tím           
i navýšení celkové ceny o 12.205,23 Kč,   

2. ukládá 

uzavřít se společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, 
IČ: 252 62 572 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. AG 01 – MO III „Seč trávníků na území 
Městského obvodu Pardubice III v roce 2010“         

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
              Termín: září 2010 

______________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 2. září 2010. 
 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
Zápis ověřil dne 3. září 2010 Pavel Vojtěch (člen Rady Městského obvodu Pardubice III).  
 
 


