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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 18. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(18. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 16. února 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 zákona128/2000 Sb., 
v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského obvodu Pardubice III. 

 
I.    

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

1. Vyjádření k žádosti o snížení nájemného za nebytový prostor 
2. Informativní zpráva o inventarizaci 
3. Knihovna MO Pardubice III – snížení poplatků v roce 2012 
4. Informativní zpráva – Řadové garáže Věry Junkové 
5. Vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Optická přípojka EDERA – Pardubice, Sezemická“ 
6. Žádost o směnu pozemků Homoláč Homoláčová Stojan Pospíšilová 
7. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 
8. Smlouva se SmP na splachování vozovek 
9. Smlouva na provádění zahradnických prací v roce 2012 
10. Informativní zpráva o plnění Programu rozvoje MO Pardubice III 
11. Diskuse 

 
 

1. 
Vyjádření k žádosti o snížení nájemného za nebytový prostor 

 
Usnesení R/225/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s dočasným snížením nájemného společnosti INECO-OPTIK s.r.o, Přeloučská 59, 530 06 Pardubice – 
Staré Čívice, IČO: 481 52 650 za nebytové prostory v objektu čp. 983 Jana Zajíce, Pardubice o výměře 
81,56 m2 o 30 % po dobu jednoho roku.  
______________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Informativní zpráva o inventarizaci  

 
Usnesení R/226/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 
3. 

Knihovna městského obvodu Pardubice III – osvobození od poplatků 
 
Usnesení R/227/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zpráva a 
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souhlasí  

a) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro 99 dětí, které se zúčastní 
projektu ,,Už jsem čtenář“ v knihovně MO Pardubice III,  

b) s prominutím sankčních poplatků za opožděně vrácené knihy v období od 1. - 31. března 2012 v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů, 

c) s osvobozením od základního poplatku za registraci čtenářského průkazu pro seniory v období od 1. – 
7. října 2012 v rámci akce Týden knihoven. 

______________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva o stavu komunikací v areálu řadových garáží v ulici Věry Junkové 

 
Usnesení R/228/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektované trase sdělovacího vedení stavby  

„Optická p řípojka EDERA – Pardubice, Sezemická“ 
 

Usnesení R/229/2012                                       (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 sdělovacího vedení tak, jak je uvedeno v situačním 
výkrese plánované stavby „Optická přípojka EDERA – Pardubice, Sezemická“, zpracovaným projekční 
kanceláří Ing. Romana Čadeni, se sídlem Horníkova 22, 628 00 Brno, IČ 737 72 186 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
______________________________________________________________________________________ 

 
7. 

Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty 
 

Usnesení R/230/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

proplacení zůstatku nevyčerpané řádné dovolené za rok 2011 evidované k 31.12.2011 starostovi Městského 
obvodu Pardubice III v souladu s § 79 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 

 
Z: Irena Štěpánková 

T: březen 2012 
______________________________________________________________________________________ 

 
8. 

Smlouva se Službami města Pardubic na splachování vozovek 
 

Usnesení R/231/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

a) souhlasí 

s uzavřením Rámcové smlouvy se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ 25262572 na splachování vozovek v ulicích Dašická a Na Drážce, 
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b) ukládá 

předložit návrh smlouvy na jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 15. 3. 2012. 
 _____________________________________________________________________________________ 

 
10. 

Informativní zpráva o plnění Programu rozvoje 
Městského obvodu Pardubice III pro období 2011 – 2014 za rok 2011 

 
Usnesení R/232/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne 16. února 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 
 
 
 
 
 
  


