
7. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 21. dubna 2011  Strana 1 (celkem 5)  
 

 

 
 

SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 7. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(7. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21.4.2011) 

 
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. 
_______________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č. p. 1823 

 

Usnesení R/80/2011                              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a)  se záměrem pronajmout nebytové prostory  v areálu Hůrka čp. 1823 v objektu č. 7 stojícím na 
pozemku označeném jako st.p.č. 3515/16  k.ú. Pardubice o výměře cca 69 m2 (vrata č. 11  
a 12) a  v objektu č. 7 stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 3515/16 k.ú. Pardubice 
(vstup mezi vraty č. 12 a 13) o celkové výměře 120,17 m2 (84 m2 a 36,17 m2), společnosti 
BLACK BELL, s.r.o., IČ 26004143, sídlo Internátní 365, 538 43 Třemošnice. Účel nájmu 
sklady mobilních podií a střech a hudebních aparatur, 

 

b)  se záměrem pronajmout nebytové prostory v areálu Hůrka čp. 1823 v objektu č. 7 stojícím na 
pozemku označeném jako st.p.č. 3515/16  k.ú. Pardubice o výměře 34 m2 (vrata č. 10), panu 
Richardovi Beňovi, IČ 69122334, bytem Závodu Míru 1844, Pardubice 530 02 účel nájmu 
skladové prostory 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o nájem části pozemku p. č. 988/12 v k.ú. Pardubice 

 

Usnesení R/81/2011                             (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájem části p.p.č. 988/12 o výměře 4200 m2 k.ú. Pardubice za účelem provozování sportovní 
činnosti – paintball, panu D.R.* a O.I.*  
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III nenahrazuje žádné rozhodnutí ani opatření 
správních orgánů příslušných k rozhodování dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
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3. 
Informativní zpráva – vyjád ření k záměru pronajmout nebytové prostory v areálu Hůrka č. 

p. 1823 
 

Usnesení R/82/2011                              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2011 
 

Usnesení R/83/2011                                         (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_____________________________________________________________________________ 

 

5. 
1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2011 

 

Usnesení R/84/2011                                               (rozprava: 2; pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
1. souhlasí 

s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 v celkové výši 
rozpočtu 31.230 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

2. ukládá 

předložit 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 na nejbližším 
jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 4/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

6. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu 2011 Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/85/2011                               (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 
v celkové výši rozpočtu 487 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2011 na 
nejbližším jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 4/2011 

_______________________________________________________________________________ 
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7. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2011 

 

Usnesení R/86/2011        (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu  

1. bere na vědomí 

zprávu o konání kulturních akcí Městského obvodu Pardubice III pro rok 2011, 

2. ukládá 

předložit zprávu o konání kulturních akcí Městského obvodu Pardubice III pro rok 2011 
k informaci nejbližšímu jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 

Z: Irena Štěpánková 
T: 4/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Požadavek občanů na zvýšení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů 

 

Usnesení R/87/2011                  (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti 1, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 
1. bere na vědomí 

informaci o požadavku občanů některých částí obvodu na zvýšení počtu přistavení 
velkoobjemových kontejnerů financovaných z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III, 

2. nařizuje 

zvýšit počet přistavení velkoobjemových kontejnerů v měsících září a říjen 2011 na stanovišti 
Dubina – u lesa v týdnech 36, 38, 40 a 42 a na stanovišti Skrbkova – Lesní v týdnech 35, 27, 
39, 41. Ostatní přistavování velkoobjemových kontejnerů se nemění, 

3. ukládá 

uzavřít se společností Služby města Pardubic dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. O – MO III 
01/2011 ve smyslu bodu č. 2. 

Z: Lenka Vacinová 
T: červen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k projektované trase telekomunikačního kabelu  

akce „3G BH1 E PU PUZAJ OK“ 
 

Usnesení R/88/2011                              (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem trasy telekomunikačního kabelu tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese plánované akce „3G BH1 E PU PUZAJ OK“, zpracované společností CTI 
SYSTEMS s. r. o., se sídlem Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ 259 22 700 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 
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10. 
Vyjádření k žádosti o nájem nebytového prostoru v č.p.  826 ul. Bartoňova  

 
Usnesení R/89/2011                   (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou žádost a  

souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 14,0 m2 v 3 patře objektu čp. 826 ul. 
Bartoňova stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 734 k. ú. Studánka, s paní L.C.* 
Vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III nenahrazuje žádné rozhodnutí ani opatření 
správních orgánů příslušných k rozhodování dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Revokace usnesení Zastupitelstva města č. 199 Z/2011ze dne 29. 3. 2011 

 
Usnesení R/90/2011                   (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. žádá 

o revokaci usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. 199 Z/2011 ze dne 29. 3. 2011, 

2. souhlasí 

se záměrem směnit část pozemku p.č. 94/8 o výměře 35 m2, která je ve vlastnictví Š.Ř.*za 
odpovídající části z pozemku p.č. 94/12, 94/9 a 129/15 vše v k.ú. Studánka, které jsou v 
majetku města, tak, aby oddělené části pozemků města byly po celé délce oploceného 
pozemku žadatelky, nikoliv jenom části a v celkové výměře max. 35 m2. 
 

*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III  

ke konání noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení R/91/2011                  (rozprava: 3; hlasování: 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. 2011 na veřejném 
prostranství před základní školou Dubina v Pardubicích od 22:00 do 0:30 hodin (1. 5. 2011), 
pořádané Kulturním centrem Pardubice, se sídlem Jana Zajíce 983, Pardubice,  IČ 00085286, 
zastoupeného Mgr. Romanou Vojířovou, ředitelkou Kulturního centra Pardubice.  
______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k záměru změny nájemce nebytových prostor v areálu Hůrka č. p. 1823 

 
Usnesení R/92/2011                   (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

se změnou nájemce nebytových prostorů  v objektu č. 12 stojícím na pozemku označeném jako 
st.p.č. 3515/22 vrata č. 7 až 9 o výměře 105 m2 a v objektu č. 13 stojícím na pozemku označeném 
jako st.p.č. 3515/11 o výměře 68,45 m2, vše v k.ú. Pardubice v areálu Hůrka čp. 1823, z Roberta 
Habětínka IČ 48184021, bytem Jožky Jabůrkové 216, 530 09 Pardubice, na společnost AZ SPED 
CZ s.r.o., IČ 28795601, se sídlem Jožky Jabůrkové 216, 530 09. Účel nájmu garáže pro nákladní 
automobily a kancelář se sociálním zázemím (šatna, umývárna, WC).  
______________________________________________________________________________ 
 

14. 
Vyjádření ke změně Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
 

Usnesení R/93/2011                   (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)  
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
1. souhlasí 

s návrhem novely vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve které 
dochází ke změně sazeb za vyhrazení trvalého parkovacího místa, s účinností od 1. 1. 2012,   

2. navrhuje 

doplnit v příloze k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství chybějící pozemky (místa), která jsou veřejným prostranstvím,  

3. ukládá 

zpracovat seznam míst (pozemků), která jsou veřejným prostranstvím a nejsou uvedena 
v příloze vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a předložit Magistrátu 
města Pardubic.  

Z: Lenka Vacinová 
Termín: květen 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

15. 
Příspěvek Komorní filharmonii na akci Americké requiem 

 

Usnesení R/94/2011                   (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III  

schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Komorní filharmonii na akci Americké requiem, která se 
bude konat dne 11. 9. 2011 k uctění památky obětí teroristických útoků na Spojené státy americké. 
_______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne 21. dubna 2011 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová  (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


