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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  

(21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19. dubna 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 zákona 
128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského 
obvodu Pardubice III. 
______________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Informativní zpráva -  pln ění a čerpání rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice III k 31.3. 2012 
 

Usnesení R/249/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
______________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Přijetí daru - darovací smlouva 

 

Usnesení R/250/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí  

s přijetím daru 4.000,- od dárce MUDr. Hany Vilímové, L. Malé 656, Pardubice 530 12, IČ 
481 53 184, na údržbu nebo výsadbu veřejné zeleně, 

2. schvaluje 

darovací smlouvu s MUDr. Hanou Vilímovou, která je jako příloha nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  

______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže  

a volného času pro rok 2012 
 
Usnesení R/251/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

poskytnutí dotací v celkové výši 196.000,- Kč dle žádostí tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení; 

2. ukládá   

uzavřít smlouvy o poskytnutí schválených dotací s příslušnými subjekty.  

Z: Irena Štěpánková 
T: květen 2012 
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______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
4. 

Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ 
 

Usnesení R/252/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. vyhlašuje 

soutěž „O nejkrásnější květinovou výzdobu“, jejíž podmínky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení; 

2. ukládá   

a) zveřejnit vyhlášení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ a její podmínky obvyklým 
způsobem, 

b) odměnit nejzdařilejší fotografie pořízené členy školních fotografických kroužků pro tuto soutěž. 

Z: Irena Štěpánková 
T: 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III  

ke konání noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení R/253/2012                                       (rozprava: 2; 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. 2012 na veřejném prostranství 
před základní školou Dubina v Pardubicích od 22:00 do 0:30 hodin (1. 5. 2012), pořádané Kulturním 
centrem Pardubice, se sídlem Jana Zajíce 983, Pardubice,  IČ 00085286, zastoupeného Mgr. Romanou 
Vojířovou, ředitelkou Kulturního centra Pardubice.  
______________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/254/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování 
letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Na Drážce, před barem JOLLY JOKERS čp. 1810, pro společnost 
CASCO 21 s. r. o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 283 74 762 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 
Usnesení R/255/2012                                       (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  
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za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a 
provozování 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 nad 
Kněžnou, IČ 259 84 977 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
______________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyznačení parkovacích stání na parkovišti u křižovatky ulic Věry Junkové a Na Drážce  

 
Usnesení R/256/2012                                       (rozprava: 4; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

vyznačení parkovacích stání na parkovišti u křižovatky ulic Věry Junkové a Na Drážce dle situačního 
výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,  

2. ukládá 

odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III požádat Magistrát města 
Pardubic, odbor dopravy o vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  

 

Z: Ing. Monika Šimůnková 
T: duben 2012 

______________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Hůrka 

 
Usnesení R/257/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

a) žádost společnosti M & M reality holding a.s., Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 
00, IČ 27487768o pronájem nebytových prostor – šatna a sklad o celkové výměře 180,95 m2  + 
spol. soc. zař. v přízemí objektu č. 5 na pozemku stp.č. 3515/12 za účelem skladu reklamních 
stojanů a propagačních materiálů. 

b) žádost pana Pavla Chlada, nar. 27.3.1969, bytem Zaječice 230, PSČ 538 35 (kontaktní adresa Ke 
Kamenci 1669, 530 03 Pardubice), IČ 63577917o pronájem nebytových prostor  – sklad o výměře 
84 m2 (vstup mezi vraty č. 12 a 13) v objektu č. 7 na pozemku stp.č. 3515/16, kancelář nebo sklad 
o výměře 36,17 m2 (vstup mezi vraty č. 12 a 13) v objektu č. 7 na pozemku stp.č. 3515/16, sklad o 
výměře 101,63 m2 (vrata č. 15 až 17) v objektu č. 8 na pozemku stp.č. 3515/16 za účelem 
parkování vozidel a motocyklů, 

c) žádost pana E.M.* o pronájem a následný prodej nebytových prostor  – soubor objektů bez čp./č.e. 
na pozemcích stp.č. 3515/12, 3515/15, 3515/16, 3515/17, 3515/18, 3515/22 a 3515/11 (označených 
č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 13), po vypovězení stávajících nájemních vztahů, a dále objektů bez čp./č.e. 
na pozemcích stp.č. 3515/3 (sklad), 3515/4 (podzemní žel.betonová nádrž), 3515/5 (přečerpávací 
stanice), 3515/13 (dřevěný sklad), 3515/14 (sklad), 3515/19 (sklad), 3515/20 (sauna) a 3515/21 
(sklad PHM) za účelem zřízení skladů a kanceláří stavby při budování obytného souboru 
„Pernštejn City“ na přilehlém pozemku kasárenského dvora, 

vše v areálu Hůrka čp. 1823, k.ú. Pardubice; 

2. odkazuje  

na svá usnesení R/201/2011, R/221/2012 a R/247/2012 přijatých ve věci zájemců o výstavbu v areálu 
Hůrka; 

3. požaduje 
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řešit případnou výstavbu v areálu Hůrka koncepčně, tj. vypsáním architektonické soutěže buď na celé 
území, nebo po částech v souladu s územní studií, kterou město předběžně zpracovalo. 
 

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

 

10. 
Oprava komunikace u garáží v ul. Věry Junkové 

 
Usnesení R/258/2012                                       (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

ukládá  

předložit finančnímu výboru návrh na zařazení opravy komunikace v prostoru garáží v ulici Věry Junkové 
do rozpočtu roku 2012 dle varianty 1. důvodové zprávy. 
________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Smlouva na provádění zahradnických prací v roce 2012 – seč trávníků 

 
Usnesení R/259/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. ruší 

usnesení č. R/246/2012 ze dne 15.3.2012, 

2. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo č. AG 01 – MO III seč 2012 se Službami města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572 na provádění zahradnických prací – seče trávníků na dobu 
určitou od 1.5.2012 do 20.12.2012 za cenu 1 510 144,80 Kč včetně DPH ve znění dle návrhu 
v důvodové zprávě. 

______________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Informativní zpráva o možnosti vybudování přechodu pro chodce a jeho osvětlení v blízkosti točny 

MHD - H ůrka 
 
Usnesení R/260/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. tuto bere na vědomí; 

2. pověřuje  

starostu Městského obvodu Pardubice III v dané věci dále jednat. 
______________________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyjádření k umístění letní předzahrádky 

 

Usnesení R/261/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III, zvláštní užívání místní komunikace chodníku pro umístění a provozování 
letní předzahrádky v Pardubicích, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB, pro 
Tomáše Turinu, podnikající fyzickou osobu, trvalé bydliště Palackého třída 2627, 530 02 Pardubice, 
IČ 87292840 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
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________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Změny Statutu města Pardubice 

 
Usnesení R/262/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

vyjadřuje nesouhlas 

s vypuštěním čl. 4 v příloze č. 2 Statutu, tj. s odebráním působností Městského obvodu Pardubice III, do 
doby, než Ministerstvo vnitra v souladu s analýzou aktuálního stavu veřejné správy nově upraví 
organizační uspořádání statutárních měst a rozdělení kompetencí mezi magistráty a městské obvody nebo 
části. 
________________________________________________________________________________ 
 

16. 
Informativní zpráva – odebírání souhlasu s vyhrazením kompetencí Magistrátu města Pardubice 

 
Usnesení R/263/2012                                       (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

možnost výkonu dalších kompetencí ze zákona příslušejících městským obvodům. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

19. 
Diskuse 

 
Usnesení R/264/2012                                       (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III upravuje termín jednání Rady MO Pardubice III v měsíci květnu, 
a to na 17. 5. 2012 od 15:00 hod. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
V Pardubicích dne 19. dubna 2012 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


