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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 22. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  

(22. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17. května 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. 
Žádost M.U.* o prodej pozemku 

 
Usnesení R/265/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku st.p.č. 1103 o výměře 128 m2 k.ú. Studánka panu M.U.* 
 
*(Identifikátory  fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Revokace usnesení R/255/2012 

 
Usnesení R/266/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. revokuje  

usnesení R/255/2012: „Rada Městského obvodu Pardubice III schvaluje za Městský obvod 
Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování letní 
předzahrádky v Pardubicích, v ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, pro společnost 
TYPOS CZ s. r. o., se sídlem Sokolovská 878, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 259 84 977 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.“. 

2. schvaluje 

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a 
provozování letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, 
pro společnost TYPOS BAR s. r. o., se sídlem Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, Nové Město IČ 241 
33 345 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů“. 

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 30.4. 2012 
 

Usnesení R/267/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
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______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Jmenování likvidační komise 

 

Usnesení R/268/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, 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  
Miluše Pětioká        sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Zina Mejzlíková   sam. odborný referent kanceláře úřadu 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického 

2. ukládá 

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

Z: Ludmila Knotková 
T:  2012 

  _____________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Doporučení akce Centrální osa sídliště Dubina SZ-JV 1. část do rozpočtu 

 

Usnesení R/269/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

zařazení stavby Centrální osa sídliště SZ – JV 1. část do rozpočtu MO Pardubice III na rok 2012 
v rozpočtované výši 15 564 tis. Kč, 

2. ukládá 

předložit zastupitelstvu Městského obvodu Pardubice III návrh na zařazení stavby Centrální osa 
sídliště SZ – JV 1. část do rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2012. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T: červen 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost o prodej pozemku manželům Andrýsovým a dalším 

 
Usnesení R/270/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku p.p.č. 857/18 o výměře 357 m2 manželům I.A.* a P.A.*, manželům J.V.* a 
D.V.*, J.A.* a J.A.*, K.S.*, Š.Š.*, J. D.*, L.Ř.* a J.T.* za cenu 990 Kč/m2. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Projednání návrhu na využití území areálu Hůrka 

Usnesení R/271/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere za vědomí 

Urbanistický názor na funkční využití území areálu Hůrka zpracovaný odborem hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubic v lednu 2012, 

2. ukládá 

a) předložit urbanistický názor na funkční využití území areálu Hůrka technické komisi RMO 
k posouzení, 

Z: Ing. Luboš Tušl 
T: do 8. 6. 2012 

b) předložit urbanistický názor na funkční využití území areálu Hůrka Zastupitelstvu MO 
Pardubice III k projednání. 

Z: JUDr. Ludmila Knotková 
T: 21. 6. 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Změna organizační struktury, organizační řád od 1. 6. 2012 

 

Usnesení R/272/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. ruší 

odbor Kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III sloučením s Odborem ekonomickým 
s účinností od 1. 6. 2012, 

2. mění 

název Odboru ekonomického na Odbor ekonomický a vnitřních věcí s účinností od 1. 6. 2012, 

3. schvaluje 

Organizační řád Úřadu městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. 6. 2012. 
_________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 

Usnesení R/273/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a bere ji na vědomí 
________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Jmenování hodnotící komise v rámci veřejné zakázky na opravu chodníku v ulici Spojilská 
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Usnesení R/274/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

jmenuje 

hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků v ulici Spojilská“ v tomto složení: 

 
 
Členové hodnotící komise   (náhradníci) 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek   (Mgr. Jiřina Klírová) 
Ing. Jaroslav Cihlo    (MUDr. Petr Sůva) 
RNDr. Josef Kubát    (Ing. Jiří Moravec) 
Ing. Aleš Vavřička    (Ján Kasič) 
MUDr. Drahomíra Peřinová   (Mgr. Lukáš Těžký) 
______________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Zadávací řád veřejných zakázek 

 
Usnesení R/275/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

Zadávací řád veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III včetně jeho novely s účinností od 
1. června 2012, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost o převod pozemku VaK Pardubice 

 
Usnesení R/276/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 987/30 k.ú. Pardubice o výměře 143 m2 společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, se sídlem Teplého 2014, Pardubice formou nepeněžitého vkladu 
do majetku akciové společnosti. 
________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Žádost o výpůjčku pozemku Společenství pro dům čp. 821, Lidmily Malé 

 
Usnesení R/277/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části pozemku p.p.č. 409/54 k.ú. Studánka o výměře 15 m2 Společenství pro dům čp. 821, 
Lidmily Malé, Pardubice, IČ 28800711, se sídlem Lidmily Malé 821, Pardubice pro vybudování 
bezbariérového přístupu k domu na dobu 3 let, 

b) s bezúplatným převodem zpevněné komunikace na části pozemku p.p.č. 409/54 k.ú. Studánka o výměře 
15 m2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

______________________________________________________________________________________ 
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14. 
Žádost o nájem nebytových prostor v objektu č.p. 1013 

 
Usnesení R/278/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytových prostor o výměře 40,6 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Erno Košťála 1013 na 
pozemku st.p.č. 1012/1 k.ú. Studánka Národní radě osob se zdravotním postižením ČR, IČ 70856478, se 
sídlem Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice pro umístění Regionálního pracoviště NRZP ČR pro 
Pardubický kraj.   

________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Informativní zpráva -  o provedené kontrole provozování 

výherních hracích přístrojů 
 
Usnesení R/279/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Obnova hřiště za ZŠ Dubina u dětského hřiště Opávka 

 
Usnesení R/280/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ukládá 

zajistit realizaci obnovy hřiště před čp. 973 v ul. E. Košťála v souladu s vnitřní směrnicí O zadávání 
veřejných zakázek. 

Z: Ing. Tušl 
T: do 31.7.2012 

________________________________________________________________________________ 
  

17. 
Diskuse 

 
Usnesení R/281/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III ukládá tajemnici Městského obvodu Pardubice IIII zpracovat návrhy 
na posílení samosprávy na městských obvodech ve spolupráci s ostatními tajemníky. 
 

      Z:  JUDr. Ludmila Knotková 
T:  6/2012 

________________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 17. května 2012 


