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   SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 10. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(10. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21. července 2011) 
 
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. 

 
I.    

                                               Schválení programu jednání            (pro 4, proti -, zdrž -) 
 

1. Rozbor hospodaření MO Pardubice III za první pololetí roku 2011 
2. Informativní zpráva – Informace o dopravním řešení v ulici Věry Junkové před čp. 499-506  
3. Informativní zpráva o vyjádření k záměru pronajmout nebytové prostory v areálu Hůrka 
4. Vyjádření k žádosti o nájem části p.p.č. 2988/1 a 1042/18 k.ú. Hůrka 
5. Vyjádření k žádosti o prodej st.p.č. 952 k.ú. Studánka 
6. Diskuse 

 
 

1. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2011 

 
Usnesení R/127/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. b e r e  n a  vě d o m í    

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2011, které je 
jako příloha nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. u k l á d á   

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2011 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva – Informace o dopravním řešení  

v ulici Věry Junkové před čp. 499 - 506  
 

Usnesení R/128/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 

b e r e  n a  vě d o m í  
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informaci o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Věry Junkové před     
čp. 499 – 506. 
_______________________________________________________________________________ 

 

3. 
Informativní zpráva – vyjád ření k záměru pronajmout nebytové prostory  

v areálu Hůrka č.p. 1823 
 

Usnesení R/129/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

4. 
Vyjádření k záměru pronajmout část p.p.č. p.p.č. 2988/1   

a část 1042/18 v k.ú. Pardubice  
 
Usnesení R/130/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

s o u h l a s í  

se záměrem pronajmout části p.p.č. 2988/1 o výměře 235 m2, části p.p.č. 1042/18  
o výměře 58 m2 k.ú. Pardubice sdružení Český zahrádkářský svaz ZO HALDA II, IČ 71161791, 
se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka pro zahrádkářské účely, a to za cenu obvyklou 
v daném místě a čase. 
_______________________________________________________________________________ 

 

5. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku st.p.č. 952 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení R/130/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

s o u h l a s í  

s prodejem st.p.č. 952 o výměře 92 m2 k.ú. Studánka společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, a to za cenu obvyklou 
v daném místě a čase. 
_______________________________________________________________________________ 

 

6. 
Diskuse 

 
Usnesení R/131/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III ukládá oslovit ředitele Městské policie a Obvodní oddělení 
Policie ČR Dubina se žádostí o uskutečnění jednorázové kontrolní a preventivní akce, pokud jde o 
zákaz podávání alkoholických nápojů mladistvým a kontrolu dodržování nočního klidu v okolí 
restauračních zařízení na území MO Pardubice III. 

Z: Ludmila Knotková, tajemník ÚMO 
T: do konce září 2011 

 
V Pardubicích dne 21. července 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


