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U S N E S E N Í 
z 9. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 20. července 2015 od 14:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Ing. Aleš Vavřička, Pavel Vojtěch  
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová 
________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání Rady městského obvodu Pardubice III zahájil starosta Městského obvodu Pardubice III pan Ing. Mgr. 
Vítězslav Štěpánek. Při zahájení 9. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III byli přítomni čtyři 
členové Rady městského obvodu Pardubice III. Byla tedy splněna podmínka ustanovení § 101 odst. 2. zákona 
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v platném znění: Rada městského obvodu Pardubice III je schopna se 
usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
Pan starosta v úvodu připomněl členům Rady městského obvodu Pardubice III povinnost plynoucí ze zákona 
č. 159/2006 Sb., § 8 týkající se oznámení o osobním zájmu nebo vztahu k projednávané věci. Oznámení 
podává příslušný člen Rady městského obvodu Pardubice III písemně před zahájením jednání nebo ústně v 
jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z 
jednání. 
________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Opravy zařízení dětských hřišť na území Městského obvodu Pardubice III 

po provedené provozní kontrole 

 
Usnesení R/113/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

v souladu s článkem V bodem 1 Zadávacího řádu veřejných zakázek Městského obvodu Pardubice III, přímé 
zadání veřejné zakázky „Opravy zařízení dětských hřišť na území Městského obvodu Pardubice III 
po provedené provozní kontrole“ společnosti Kulant cz s.r.o., se sídlem Plemenářský podnik 425, 530 03 
Pardubice, IČ 25293494 za cenu 82 946 Kč včetně DPH. 
________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Zateplení objektu Bartoňova 835–9 Pardubice“ 

 
Usnesení R/114/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Zateplení objektu Bartoňova 835–9 Pardubice“, dle 
situačního výkresu č. C projektové dokumentace, pro stavební řízení, zpracované v měsíci dubnu 2015 
Ing. Jiřím Jaklem, podnikající fyzickou osobou, Křivsoudov 8, 257 66 Křivsoudov, IČ 01131532 s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 
Rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2015 

 
Usnesení R/115/2015                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

1. bere na vědomí   

rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2015, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení, vč. tabulkové části,  

2. ukládá  

předložit rozbor hospodaření Městského obvodu Pardubice III za první polovinu roku 2015 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Ing. Irena Štěpánková  
T: září 2015 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Žádost Pavla Koska o výpůjčku části pozemků p.p.č. 987/18 a části p.p.č. 987/11 v k.ú. Pardubice za účelem 

umístění a provozování hřiště pro nohejbal a pro hru pálka 
 
Usnesení R/116/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

výpůjčkou části p.p.č. 987/18 o výměře 480 m² a části p.p.č. 987/11 o výměře 20 m² v k.ú. Pardubice pro 
*P.K. za účelem umístění a provozování hřiště pro nohejbal a pro hru pálka. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Žádost Ing. Lenky Jehličkové k odkoupení pozemku včetně stavby garáže nebo o zrušení předkupního 

práva v katastru nemovitostí u uvedené nemovitosti 
 

Usnesení R/117/2015                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. doporučuje  

neschválit koupi st.p.č. 8160 o výměře 18 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če., garáž, vše 
v k.ú. Pardubice oprávněným z předkupního práva, kterým je statutární město Pardubice, IČ 00274046 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, za cenu 
145.000,- Kč, 

2. bere na vědomí 

zánik předkupního práva ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice podle § 101 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., které je vloženo v katastru nemovitostí 
u nemovitosti st.p.č. 8160 o výměře 18 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če., garáž, vše v k.ú. Pardubice 
ve vlastnictví *L.J. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
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6. 
 

Usnesení R/118/2015                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
doporučuje  

směnu p.p.č. 2742/82 o výměře 58 m² k.ú. Pardubice ve vlastnictví Ing. Antonína Honyše, nar. 7. 8. 1945, 
trvale bytem Dašická 289, Pardubice za p.p.č. 780/3 o výměře 29 m² k.ú. Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


