SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 48. ŘÁDNÉHO
JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
(48. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 15. 4 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.
Prodej pozemků zahrádek „Na Haldě“
Usnesení R/662/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předložené zprávy a
souhlasí
a) s prodejem pozemku p.č. 1070/8 o výměře 83 m2, a části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 8 m2
v k.ú. Pardubice, panu P.Č.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku
v daném místě a čase,
b) s prodejem části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Pardubice, panu Z.K.*, a to za
cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase,
c) S prodejem části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 119 m2 v k.ú. Pardubice, panu B.L.*, a to za
cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase,
d) s prodejem části pozemku p.č. 2988/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Pardubice, žadatelům paní
V.H.* a panu J.H.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a
čase,
e) s prodejem pozemku p.č. 2988/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Pardubice, paní I.I.*, a to za cenu
obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase,
f) s prodejem pozemků p.č. 2988/4 o výměře 16 m2 a st.p.č. 8708/2 o výměře 2 m2 v k.ú.
Pardubice, žadatelům V.K.* a Z.K.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného
majetku v daném místě a čase,
g) s prodejem pozemků st.p.č. 10763 o výměře 10 m2, části p.p.č. 2988/1 o výměře 38 m2 v k.ú.
Pardubice, žadatelům panu L.N.* a paní M.N.*, a to za cenu obvyklou při prodeji
srovnatelného majetku v daném místě a čase.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
2.
Vyjádření k žádosti o pronájem pozemku st.p.č. 946 v k.ú. Studánka
Usnesení R/663/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s pronájmem pozemku st.p.č. 946 o výměře 175 m2 v k.ú. Studánka, paní H.T.*
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
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______________________________________________________________________________
3.
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/58 a části pozemku p.č 409/125 v k.ú.
Studánka
Místostarosta Městského obvodu Pardubice III Ing. Cihlo ve smyslu § 8 zákona č. 159/2006 Sb.
upozornil na svůj poměr k projednávané věci, kterou je prodej pozemku p.č. 409/58 v k.ú.
Studánka do jeho vlastnictví a vlastnictví jeho manželky.
Usnesení R/664/2010

(pro 4, proti -, zdrž. 1)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 409/56 o výměře 105 m2 a prodejem části pozemku p.č. 409/125
o výměře 110 m2 v k.ú. Studánka, J.C.* a I.C.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného
majetku v daném místě a čase.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
_____________________________________________________________________________
4.
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2901/19 k.ú. Pardubice
Usnesení R/665/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s odkoupením pozemku p.č. 2901/19 o výměře 22 m2 v k.ú. Pardubice, statutárním městem
Pardubice od J.V.*
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
5.
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 744/17 v k.ú. Pardubice
Usnesení R/666/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 744/17 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Pardubice, panu J.P.* a Z.P.*, a
to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.
______________________________________________________________________________
6.
Vyjádření k záměru změny v užívání objektu č.p. 876 ul. Bartoňova
Usnesení R/667/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
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souhlasí
se záměrem změny v účelu užívání objektu č.p. 876 v ulici Bartoňova v k.ú. Studánka na
výrobnu studené kuchyně s tím, že změna ve způsobu užívání stavby bude projednána
v územním řízení.
______________________________________________________________________________
7.
Vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 1076 ul. Luční
(pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/668/2010
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí

se záměrem stavebních úprav rodinného domu č.p. 1076 na st.p.č. 3594 v k.ú. Pardubice, které
spočívají v nástavbě a zřízení obytného podkroví domu. Souhlas se vydává pro účely územního
řízení ve věci uvedené stavby.
______________________________________________________________________________
8.
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III
ke konání noční produkce po 22. hodině
Usnesení R/669/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
povoluje
konání hudební produkce v době konání akce „Slet čarodějnic“ dne 30. 4. 2010 na veřejném
prostranství před základní školou Dubina v Pardubicích od 22:00 do 0:30 hodin (1. 5. 2010),
pořádané Kulturním centrem Pardubice, se sídlem Jana Zajíce 983, Pardubice, IČ 00085286,
zastoupeného Bc. Romanou Vojířovou, ředitelkou Kulturního centra Pardubice.
______________________________________________________________________________
9.
Zřízení vyhrazeného parkování
Usnesení R/670/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Erno
Košťála, před bytovým domem čp. 974 - 976, konkrétně před čp. 976 (situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatelku M.P.* v termínu od 15. 4. 2010 do 31. 12.
2013.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
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10.
Vyjádření k projektové dokumentaci „Pardubice Dubinská – knn -AUTOSKLA
Usnesení R/671/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání územního souhlasu na stavbu „Pardubice
Dubinská – knn – AUTOSKLA“ tj. vybudování nové přípojky kabelového vedení NN,
zpracovanou společností PEN - projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Zvoníčkova 733, 517 21
Týniště n. O., IČ 260 11 701 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.
______________________________________________________________________________
11.
Stanovisko ke zřízení nového odběrného místa
Usnesení R/672/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, trasu umístění elektrické přípojky NN z objektu čp. 743 v ul.
Blahoutova do garáže na sp. č. 5747/12 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení)
žadatele V.B.* s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
12.
Vyjádření k záměru zřízení věcného břemene pro přípojku 35 kV
Usnesení R/673/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování podzemního
distribučního elektrického vedení 35 kV pro přenos energie FVE v pozemku p.č. 285/9 v k.ú.
Studánka.
______________________________________________________________________________
13.
Vyjádření k záměru umístění reklamního billboardu
na pozemku p.č. 409/231 v k.ú. Studánka
Usnesení R/674/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
se záměrem umístění reklamního billboardu o velikosti 4x2m na pozemku p.č. 409/231 v k.ú.
Studánka. Souhlas se vydává pro účely vydání územního souhlasu ke stavbě pro reklamu.
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______________________________________________________________________________
14.
Vyjádření k žádostem o prodej pozemků st.p.č. 9656 a 9659, zastavěných řadovými
garážemi, v k.ú. Pardubice
Usnesení R/675/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
a) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 9656 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný stavbou
řadové garáže, vlastníku stavby panu J.Š.*
b) se záměrem prodat pozemek st.p.č. 9659 o výměře 20 m2 v k.ú. Pardubice, zastavěný stavbou
řadové garáže, vlastníku stavby panu F.S.*,
a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
15.
Vyjádření k umístění letní předzahrádky
Usnesení R/676/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace pro umístění 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 n. Kněžnou,
IČ 259 84 977 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.
______________________________________________________________________________
16.
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/63 v k.ú. Studánka
Usnesení R/677/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 409/63 o výměře 53 m2 v k.ú. Studánka, J.Č.*, a to za cenu obvyklou
při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
17.
Vyjádření k žádostem o prodej částí pozemku p.č. 2711 v k.ú. Pardubice
Usnesení R/678/2010
48. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 15. 4. 2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)
Strana 5 (celkem 7)

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. souhlasí
a) s prodejem části pozemku p.č. 2711 o výměře 24 m2 v k.ú. Pardubice, panu J.F.* a D.F.* ,
a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.
b) s prodejem části pozemku p.č. 2711 o výměře 27 m2 v k.ú. Pardubice, panu M.D.* a
H.D.*, a to za cenu obvyklou při prodeji srovnatelného majetku v daném místě a čase.
2. doporučuje
oslovit ostatní vlastníky dotčených pozemků a prodat pozemek p.č. 2711 v hromadné
majetkové transakci.
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení).
______________________________________________________________________________
18.
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu
Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2010
Usnesení R/679/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí.
______________________________________________________________________________
19.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na akci „Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III
v roce 2010“
Usnesení R/680/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci: „Seč trávníků na území Městského obvodu
Pardubice III v roce 2010“ dodavateli Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530
02 Pardubice, IČ: 252 62 572, s nabídkovou cenou 1.298.631,60 Kč včetně DPH 20 %,
2. ukládá
uzavřít se společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice,
IČ: 252 62 572 smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Seč trávníků na území Městského
obvodu Pardubice III v roce 2010“.
Zodpovídá: Ing. Lenka Lacinová
Termín: duben 2010
______________________________________________________________________________
20.
Vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce rodinného domu Raabova 542,
Pardubice“
Usnesení R/681/2010

(pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
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schvaluje
za Městský obvod Pardubice III, navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro územní řízení na akci „Rekonstrukce rodinného
domu Raabova 542, Pardubice“ projektové kanceláře Atelier MACAS, se sídlem Bratranců
Veverkových 2717, 530 02 Pardubice, IČ 115 86 389 s tím, že budou dodrženy podmínky
dotčených orgánů.
______________________________________________________________________________

V Pardubicích dne 15. dubna 2010.
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III).
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